
 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

20.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์U ประต ู9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.30 น. ออกเดนิทาง สู่ประเทศตุรเคีย เมอืงอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิที ่TK 69 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

06.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอิสตนับูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย (เพื่อรอเปลีย่นเครื่อง) 

08.45 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเทีย่วบนิที ่TK1853 

10.20 น. เดนิทางถงึ ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู • อิสตนับูล ตุรเคีย                       (-/-/-) 

 

วนัท่ีสอง อิสตนับูล ตุรเคีย• สนามบินบารเ์ซโลน่า • พิพิธภณัฑศิ์ลปะแห่งชาติคาตาลนัยา • ตึกประหลาด คาซา มิลา • คาซ่า บตัโล่ • 

ประตูชยัแห่งเมืองบารเ์ซโลน่า • ตลาดสดบุคเคอเรีย        

       (-/กลางวนั/เยน็) 

 



 

 

น าท่านเดนิทางสู่  นครใหญ่แห่งคาตาลนัยา และเมอืงส าคญัอนัดบั 2 ของสเปน และเป็นเมอืงเก่าแก่ที่มี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมนัมาก่อน เคยถูกยดึครองโดยชาตติ่าง ๆ หลายครัง้ รวมทัง้ฝรัง่เศส เมื่อปี ค.ศ. 1640 

 

จากนัน้น าท่านถ่ายภาพกบั เป็นพพิธิภณัฑท์ศันศลิป์บน

เนินเขามองต์คูอกิ Montjuïc มชีื่อเสยีงในช่วงศตวรรษที่ 19 จนถงึ 20 เป็นสไตล์อติาล ีเปิดครัง้แรกอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1934 และ

ไดร้บัการรองรบัเป็นพพิธิภณัฑแ์ห่งชาตใินปี ค.ศ.1990 และเป็นพพิธิภณัฑข์นาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศสเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้น าท่านถ่ายภาพกับ  

 ตึกประหลาดที่มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดสะดุดตา อีกหนึ่งผลงานของ

สถาปนิกชื่อดัง “เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)” แรงบันดาลใจของ 

Casa Mila มาจากธรรมชาต ิคลื่น ภูเขา การทาสผีนังดา้นในใหเ้หมอืนอยู่ในทะเล 

หรอืทาสเีพดานเป็นรปูดอกไมส้สีนัสวยประหลาด 

 

ใกล้กนัน าท่านชมกบัตกึประหลาดอกี 1 แห่งคอื สรา้ง

ครัง้แรกเมอืปี ค.ศ. 1877 จากนัน้ไดร้บัการออกแบบใหม่ในปี ค.ศ. 1904 และไดร้บั

การตกแต่งใหม่หลายครัง้ อีกหนึ่งผลงานของสถาปนิกชื่อดัง “เกาดี อี กูร์เนต 

(Antoni Gaudi i Cornet)” เดมิเป็นพืน้ทีใ่หบ้รกิารส าหรบัผูเ้ช่าอพารต์เมนต์ ปัจจุบนั

เปิดเป็นพพิธิภณัฑ ์ดา้นหน้าของบา้นสไตลโ์มเดริน์นิสต์หลงันี้ตกแต่งดว้ยหน้าต่าง

รูปไข่ ด้านหน้าส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคที่หลากส ีที่เริม่ต้นด้วยโทนสี

สม้ทองและกลายเป็นสฟ้ีาอมเขยีว 

 

น าท่านชม 

สร้างขึ้นโดยสถาปนิก Josep Vilaseca i Casanovas เป็นสถาปนิกและ

ศลิปินชาวคาตาลนั มกีารตกแต่งดว้ยประตมิากรรมและการตกแต่งทีล่ ้าสมยั 

สร้างจากอิฐสแีดง มคีวามละเอยีดสวยงาม เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คอนัเป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืงบารเ์ซโลน่า 

 

น าท่านเข้าสู่   เป็นตลาดที่ที่

เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในบาร์เซโลน่าและเป็นอนัดับ 1 ของโลกตัง้แต่ปี 2012 ที่นี่

จ าหน่ายทัง้ เนื้อสตัว ์อาหารทะเล ที่ท าส าเรจ็สามารถทานได้เลย ขาหมูรมควนั ผกั

และผลไม้นานาชนิด รวมไปถึงร้านขายดอกไม้ ที่นี่มีการจัดตกแต่งร้านค้าอย่าง

สวยงาม ใหท้่านเดนิสมัผสับรรยากาศตลาดสดของบารเ์ซโลน่าตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 

 

ท่ีพกั Front Air Congress หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินทางเข้าสู่  โบสถ์เก่าแก่ที่ใช้เวลาสร้างมา

ยาวนานมากเริม่สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 จนถงึปัจจุบนักย็งัไม่เสรจ็สมบูรณ์ มหาวหิารแห่งนี้ออกแบบโดย “เกาด ีอ ีกูรเ์นต (Antoni Gaudi i 

Cornet)”  เป็นผลงานในแนวมดูารน์ิซมา ซึง่เป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่และเป็นนวศลิป์ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของกาตาลุญญา 

 

น าท่านชม  ถูกสรา้งในปี 1900 โดยใชเ้วลาถงึ 14 ปี ในการสรา้ง สวนเก่าแก่แห่งนี้ตัง้อยู่บนเขา

คาร์เมล ด้วยศิลปะงานโมเสคและเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของสถาปนิกชื่อดงั “เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)” นอกจากนี้

องค์การยูเนสโกได้ท าการยกย่องใหส้ภานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกอกีหนึ่งสถานทีใ่นประเทศสเปนอกีด้วย และเป็นจุดท่องเที่ยวที่ส าคญัมาก

แห่งหนึ่งของเมอืงบารเ์ซโลนา จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คอื “มงักรโมเสค (Mosaic dragon)” ไต่คลานบนบนัไดน ้าพุ จากมุมนี้เรา

สามารถเหน็ววิของเมอืงบารเ์ซโลนาไดอ้ย่างกวา้งขวางแถมยงัเหน็ววิทะเลอยู่ไกลๆ 

วนัท่ีสาม มหาวิหารซากราดาฟามิเลีย • สวนสาธารณะ ปารค์ กเูอล • สนามคมัป์นู • อนุสาวรียค์ริสโตเฟอร ์โคลมับสั • ถนนคนเดิน

ลารมับลาส               (เช้า / กลางวนั / - )                   

 



 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

 

จากนัน้น าท่านเกบ็ภาพหน้า  หรอื เลสตาด ิคมัป์ นู 

(L'Estadi Camp Nou) ของสโมสรบาร์เซโลน่า ยกัษ์ใหญ่แห่งลาลกีาสเปน เป็น

ภาษาคาตาลนั แปลว่า “สนามแห่งใหม่” สนามแห่งนี้ได้รบัฉายาว่า “อ่างชาม

ยกัษ์” จากการเป็นสนามฟุตบอลทีม่คีวามจุผูช้มถงึ 99,354 ทีน่ัง่ ใหท้่านไดอ้สิระ

ในการเลอืกซื้อของทีร่ะลกึของสโมสรตามอธัยาศยั 

 

 

จากนัน้ น าท่านชม 

อนุสาวรยี์แห่งนี้มคีวามสูงถงึ 60 

เมตร และถูกก่อตัง้ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่บุกเบิกทวปีอเมริกาเหนือ ในปี 

ค.ศ.1492 รูปปั้นนี้แกะสลกัโดย Rafael Atché รูปปั้นโคลมับสัที่ชี้ไปยงัโลก

ใหม่ด้วยมอืขวา หากในวนันัน้มกีารแข่งขนัฟุตบอลนัดใหญ่ของทมีบาร์เซโล

น่า ชาวเมอืงในพืน้ทีจ่ะออกมาร่วมฉลองชยัชนะกนับนถนนแห่งนี้หลงัจากจบ

การแขง่ขนั 



 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ถนนห่างจากอนุสาวรยี์เล็กน้อย 

 ซึ่งตัง้อยู่ในพื้นที่ของ ตลาด Mercat de la Boqueria ถนนมี

ความยาวตัง้แต่จตัุรสั Pizza Catalunya ไปถงึท่าเรอื Port Vell เป็นระยะทาง

กว่า 1 กม. ถนนคนเดินแห่งนี้มีชื่อเสยีงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบรรดา

นักท่องเทีย่ว 

 

ค า่ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ท่ีพกั Front Air Congress หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่ท่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช.ม.) เมอืงหลวงของแคว้นบาเลนเซยี แคว้นปกครอง

ตนเองที่ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าตูเรยี (Turia River) เป็นเมอืงที่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของ

ประเทศสเปน 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน พิเศษกับเมนู เมนู 

Paella ข้าวผดัสเปน  
 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านชมหน้า  เป็น

โบสถ์ของครสิต์ศาสนา นิกายโรมนัคาทอลกิ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเก่าของวาเลนเซยี ถูกสรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ. 1238  โดยบชิอปแห่งบาเลน

เซยี มกีารผสมผสานศลิปะแต่ละยุคสมยั โรมนั เรเนสซอง บาโรก้ นีโอคลาสสคิ 

วนัท่ีส่ี เมืองบารเ์ซโลน่า • เมืองวาเลนเซีย • มหาวิหารวาเลนเซีย • หอเอลมิกเูลต • เมืองแห่งศิลปะและวิทยาศาสตร ์                   

          (เช้า / กลางวนั / เยน็ )                     

 



 

 

 

 

นอกจากนี้นยงัม ี  หอระฆงัทรงแปดเหลี่ยมที่ถูกสรา้ง

ขึน้ในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 ความสูงประมาณ 51 เมตร สรา้งขึน้

ในสไตล์บาร็อค มีบันไดวนภายในไปสู่พื้นที่ระเบียง จากระเบียง ท่านสามารถ

มองเหน็ววิของวาเลนเซยีทัง้หมดและพืน้ทีโ่ดยรอบ 

 

 

จากนั ้น น าท่านชม 

 ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้สุดของแม่น ้าทูเรียในอดีต เป็นศูนย์

วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมในเมอืงวาเลนเซีย ประเทศสเปน ออกแบบโดย 

Santiago Calatrava และ Félix Candela โปรเจ็กต์นี้เริม่ต้นการก่อสร้างในขัน้

แรกในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ.1996 และเปิดตวัเมื่อวนัที่ 16 เมษายน ค.ศ.1998 

อาคารต่างๆ ถูกสร้างด้วยแนวความคิดผสมผสานกันในศาสตร์แขนงต่างๆ

ประกอบไปดว้ย วทิยาศาสตร ์ศลิปะ ธรรมชาต ิและสถาปัตยกรรม 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน

ท่ีพกั NH Las Artes หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



 

 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้  ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ช.ม.) เป็นเมอืงโบราณตัง้อยู่บนเนินเขา มทีัง้ภูเขาและแม่น ้า

เป็นก าแพงธรรมชาติล้อมรอบ มป้ีอมปราการ มกี าแพงเมอืง มปีระตูเมอืงกัน้เขตเมอืงเก่าอีกชัน้  ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโกได้

ประกาศให้เมอืงนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมมีรดกทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมอืงหลวงของ

จกัรวรรดสิเปน รวมทัง้ยงัเป็นสถานทีท่ีป่รากฏร่องรอยวฒันธรรมของชาวครสิต์ ชาวยวิ และชาวมวัรอ์ยู่ร่วมกนัอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าท่านชม ที่

เริม่สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 1227 เสรจ็สิ้นสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1493 ซึ่งสรา้ง

ขึ้นจากที่ตัง้ของมสัยิดเดิม เป็นโบสถ์นิกายโรมนัคาธอลิกในเมอืง

โตเลโด เป็นมหาวหิารที่มคีวามโดดเด่นด้วยความงามของศลิปะและ

สถาปัตยกรรม ศลิปะโกธกิ 

วนัท่ีห้า เมืองโตเลโด • มหาวิหารแห่งโตเลโด • กรงุมาดริด • ปูเอรต์า เดล โซล • อนุสาวรียห์มีและต้นไม้สตรอเบอรร์ี่ • ตลาดซานมิ

เกล • พลาซ่ามายอร ์                        (เช้า / เท่ียง / เยน็ )            

 



 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่  (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศสเปน 

ซึง่เป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของทวปียุโรป รองจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอรล์นิ และในเขตเมอืงยงัเป็นอนัดบัที ่3 ของยุโรป รองจาก

กรุงลอนดอน และกรุงปารสี อกีดว้ย กรุงมาดรดิ 

 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่   หรอืประตูพระอาทติย์เป็นจตัุรสัสาธารณะกลางกรุงมาดรดิ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นที่

รูจ้กักนัแพร่หลาย และมผีูค้นพลุกพล่านทีสุ่ดในเมอืง ในแห่งนี้มรีา้นคา้ รา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย 

 

 

 



 

 

 

ใกล้กนัท่านจะได้พบกบัอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ที่มชีื่อเสยีงมากดงัไปทัว่โลก 

และฝัง่ตรงขา้มจสัตุรสัมอีกีหนึ่งจุดที่น่าสนใจคอื  ที่เก่าแก่มอีายุตัง้แต่ปี ค.ศ.1950 ท า

หน้าที่เป็นศูนย์กม.จากการวดัถนนในแนวรศัมทีุกเสน้ในสเปน ซึ่งแสดงใหเ้หน็โดยแผ่นป้ายบนพืน้ของจตัุรสัซึ่งระบุจุดที่แน่นอนของกม.0 

ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1857

 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ เป็นตลาด ในอาคารทีม่หีลงัคากระเบือ้งสนี ้าตาล มคีวามเก่าแก่ตัง้แต่ปี ค.ศ.1915  

มรีา้นอาหารหลากหลายมาก ที่นี่เป็นทัง้แหล่งชอ็ปป้ิง ตลาดนัด ถนนคนเดนิ มซีุ้มและโต๊ะเก้าอี้ส าหรบันัง่รบัประทานอาหาร  มทีัง้อาหาร

ทอ้งถิน่สเปน อาหารเอเชยี อาหารทะเล ทาปาส และเบเกอรี ่



 

 

 

จากนัน้ น าท่านเขา้สู่ เป็นพืน้ทีส่าธารณะทีส่ าคญัในใจกลางกรุงมาดรดิ สรา้งขึน้ครัง้แรก ค.ศ. 1580 – 1619  ซึง่อยู่

ห่างไม่ไกลจากปเูอรต์า เดล โซล โดยรอบๆม ีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ เครื่องของทีร่ะลกึ และรา้นคา้อกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ 

 



 

 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน พิเศษเมนูหมู

หันสไตล์สเปน ท่ีร้าน Sobrino de Botín เดิมมีชื่อร้านว่า Casa 

Botín จนกระทัง่ร้านนี้ตกทอดมาสู่รุ่นหลาน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

Sobrino de Botín ซึ่งมคีวามหมายตรงตวัว่า “หลานของโบติน” มา

จนถงึปัจจุบนั เป็นรา้นอาหารสเปนในมาดรดิก่อตัง้ขึน้ในปี 1725 ซึ่ง

เป็นร้านอาหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกที่เปิดด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

และไดร้บัการรบัรองจาก Guinness World Records 

 

ท่ีพกั Hotel AB Arganda หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมที่

ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน

เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านถ่ายรูปหน้า 

 (สนามยงัอยู่ในระหว่างปรบัปรุงรูปแบบใหม่ แต่ท่านยัง

สามารถเขา้ซื้อสนิคา้ที่ระลกึได้ที่รา้นค้าได้) เป็นสนามฟุตบอลที่มชีื่อเสยีงในกรุง

มาดรดิ เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลเรอลัมาดรดิ เริม่เปิดใช้สนามเมื่อวนัที่ 

27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมชีื่อว่า สนามกีฬาชามาร์ติน (Estadio Chamartín) 

ตามชื่อของสนามเดมิของสโมสร เปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการในเดอืนธนัวาคม 

1947 เรอลัมาดรดิไดป้ระกาศใชช้ื่อทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัคอืสนามกฬีาซานเตยีโก เบร์

นาเบว เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ประธานสโมสรคอื ซานเตยี

โก เบรน์าเบว เยสเต (Santiago Bernabéu Yeste) 

จากนัน้ น าท่านชม  เป็นจตัุรสัขนาด

ใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงมาดรดิ ใจกลางจตัุรสัคอื

อนุสาวรยี์ที่ประกอบด้วยเสาหนิที่มรีปูปั้น มิเกล เด เซรบ์นัเตส เป็นนักเขยีนชาวสเปน มผีลงานที่เป็นที่รูจ้กักนัดคีอื ดอนกโิฆเต้ แห่งลา

มนัช่า และมปีระตมิากรรมส ารดิของ ดอนกิโฆเต้และซานโช ปันซา อยู่ตรงใตฝ่้าเทา้ดา้นหน้าของอนุสาวรยี ์ส่วนดา้นขา้งจะประตมิากรรม

หนิของ Aldonza Lorenzo ซึง่จตัุรสัแห่งนี้อยู่ตดิกบัตกึระฟ้าทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดสองแห่งของมาดรดิ 

วนัท่ีหก สนามกีฬาซานเตียโก เบรน์าเบว • พลาซ่า เดอ เอสปาน่า • พระราชวงัหลวงแห่งมาดริด • ประตูชยัอาคาล่า มาดริด • น ้าพุ

ไซเบเลส • ลาส โรซาส                   (เช้า / เท่ียง / เยน็ )           

 



 

 

 
จากนัน้ น าท่านเขา้ชม เป็นที่พ านักอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สเปนที่เมอืงมาดรดิ

แมว้่าปัจจุบนัจะใช้ส าหรบัพธิกีารของรฐัเท่านัน้ เป็นพระราชวงัที่ใหญ่ที่สุดที่ยงัคงใช้งานอยู่และเป็นหนึ่งในพระราชวงัที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ตะวนัตก ภายในพระราชวงัหลวงแห่งนี้ได้รบัการตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา ถูกออกเเบบโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน ที่เน้นการผสมผสาน

ระหว่างสถาปัตยกรรมอติาเลีย่นเเละฝรัง่เศส จงึมลีกัษณะคลา้ยๆ กบัพระราชวงัเเวรซ์ายน์ทีฝ่ร ัง่เศส 

 



 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

ระหว่างทางผ่านชม 

 เป็นอดตีประตูเมอืงฝัง่ตะวนัออกของมาดรดิ ที่สรา้งในสมยักษตัรยิ์

คาร์ลอสที่ 3 สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1778 ซึ่งเป็นจุดเด่นโดยรวมของประตูเมอืง

แห่งนี้ที่ได้รบัการออกแบบโดย Francisco Sabatini คอื การใช้ศิลปะภาพ

นูนสูง รูปสลกั และรูปปั้น ซึ่งเป็นผลงานของศลิปินและประตมิากรร่วมสมยั

คอื Robert de Michel และ Francisco Gutiérrez 

 

 

ผ่านชม  สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดา

ไซเบลนี ตัง้อยู่ที่จตัุรสัซเิบเลส (Plaza de la Cibeles) ซึ่งเป็นวงเวยีนส าคญั เป็นจุดที่สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืงมาดรดิ และเป็นจุดที่ทมีฟุตบอลเรอลัมาดรดิจะ

ใชเ้ฉลมิฉลองการแขง่ขนัชงิแชมป์ 

 

 

จากนัน้ น าท่านช้อปป้ิงที่  

 แหล่งช้อปป้ิงเอาท์เล็ทสุดหรูชานเมือง

มาดริด  สถานที่ที่รวบรวมแบรนด์ชัน้น าทัง้ ในและ

ต่างประเทศที่มอบส่วนลดมากสุดถึง 60% ตลอดทัง้ปี มี

สินค้ ามากมาย ให้ เ ลือ กซื้ อ เช่ น  เสื้ อ ผ้ า  ก ร ะ เ ป๋ า 

เครื่องประดับ และเครื่องเรือนต่างๆ นอกจากนี้ย ังมี

รา้นอาหารและคาเฟ่มากมายใหเ้ลอืก 



 

 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 

พิเศษ!! น าท่านชมโชว ์ระบ าฟลามิงโก้ ศิลปะระบ าสเปน มรดกแห่งภมิูปัญญาทางวฒันธรรมท่ีได้รบัการขนานนามโดยองค์การ
ยูเนสโกหน่ึงในการแสดงท่ีข้ึนช่ือลือชาไปทัว่โลก 

ท่ีพกั Hotel AB Arganda หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านัน้  ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล ) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ (ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เมอืงมรดกโลกแห่ง แควน้คาสตลี 

และเลออน ตัง้อยู่บรเิวณจุดบรรจบระหว่างแม่น ้าเอเรสมา กบัแม่น ้ากลาโมเรส ทีต่นีเขากวาดารร์ามา เป็นเขตเมอืงเก่าลอ้มรอบดว้ยก าแพง

ที่สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 8 และได้รบัการบูรณะในระหว่างครสิต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบนัเป็นแหล่งมรดกโลกตามการประกาศจาก

องคก์ารยเูนสโก 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจด็ กรงุมาดริด • เมืองเซโกเบีย • สะพานส่งน ้าโบราณ • Plaza del Azoguejo • สนามบินมาดริดบาราฆสั  

                  (เช้า / - / - )           

 



 

 

จากนัน้ น าท่านชม  เป็นสญัลกัษณ์ทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงนี้มากทีสุ่ด สรา้งขึน้ในปลายครสิต์ศตวรรษ

ที่ 1 ถึงต้นครสิต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมนัขณะที่ก าลงัขยายอ านาจในคาบสมุทรไอบีเรยีเพื่อน าน ้าจากแม่น ้าฟรโีอ (Río Frío) ซึ่งห่าง

ออกไปประมาณ 18 กโิลเมตรเขา้สู่ตวัเมอืง ซึ่งต้องยกระดบัตวัสะพานขึน้ในช่วง 1 ก.ม. สุดท้ายจากภูเขากวาดารร์ามาถงึก าแพงเมอืงเก่า 

ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดทีีสุ่ดและเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัทีสุ่ดของเซโกเบยีอกีดว้ย โดยบรเิวณรอบๆจะม ี

เป็นจุดศูนย์กลางของเขตเมอืงเก่า บรเิวณนี้จะมบีนัไดให้ท่านขึน้ไปและสามารถมองเหน็ววิของเมอืงและสะพานส่งน ้าได้อย่างชดัเจนและ

สวยงาม นอกจากนี้ บรเิวณใกลเ้คยีงจะเป็นเขตเมอืง

เก่าตามซอยตามถนนจะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

รา้นคา้มากมายใหท้่านได้เลอืกซื้อของฝากกลบับ้าน

ได ้

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็น

การรบกวนเวลาของท่าน 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ 

   

18.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ 

เท่ียวบินท่ี TK1860  (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

00.10 น. เดนิทางถงึ (เพื่อท าการเปลีย่นเครื่อง) 

01.55 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเทีย่วบนิที ่TK68 

15.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ และ

เหตุสุดวิสยัต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจท าการจอง

ไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยั

ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อน

เดินทาง 

วนัท่ีแปด สนามบินอิสตนับูล ตุรเคีย • ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู      
         (- / - / - ) 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีเตียง) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

06 – 13 ธนัวาคม 2565 26+1 85,999 85,999 84,999 +12,500 

25 ม.ค. – 01 ก.พ. 2566 26+1 79,999 79,999 78,999 +12,500 

21 – 28 กมุภาพนัธ์ 2566 26+1 79,999 79,999 78,999 +12,500 

14 – 21 มีนาคม 2566 26+1 79,999 79,999 78,999 +12,500 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

กรณีทีม่ตี ัว๋เครื่องบนิแลว้หกัออกจากค่าทวัร ์ 20,000 บาท 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ*** 

110,000-120,000 บาท 

*** การนัตี 15 ท่านออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป 

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณทีีโ่รงแรมไม่มหีอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิม่เงนิเป็นหอ้งพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 



 

 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20  กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นี้หากสายการบนิมกีาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยึดตามการ

เปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

✓ ค่ารถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ คา่น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ สถานทูตจะไม่คนืค่าวซี่าใหท้่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ได้ร ับอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการ

สญูเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง

จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกดท้์องถ่ิน/คนขบัรถ ไม่บงัคบั ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 40,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 



 

 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 

วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน การเดนิทางของท่านไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวซี่าทีท่่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา  

• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิ

ถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของ

แต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนืแรกของการเดนิทาง

หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100%  

• ทางบรษิัทเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบินสุวรรณภูมกิรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื  ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบิน หรอื

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  



 

 

• บรษิัทจะท าการยื่นวซี่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองที่นัง่ครบ 10 ท่าน และได้รบัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัที่ไดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้

คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยื่น วซี่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซี่ากรุ๊ปในการยื่นวซี่าเต็ม ทางบรษิทัต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าเดี่ยว ซึ่งทาง  ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซี่าด้วย

ตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวามประสงค์จะยื่นวซี่า

ท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์

เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(10 

ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ  ที่เกดิจาก

การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และ

กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซี่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบรษิัทฯยนิดีคนืเงนิให้ทัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่ าและ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจ

มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้

ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใช้หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์ทัง้หมด 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 

2 หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเลย 

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นัน้ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 



 

 

❖ กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอื

ยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปสว่นมากจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมภิาคทีม่อีุณหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครื่องปรบัอากาศเฉพาะในฤดูรอ้นเท่านัน้ 

❖ บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมี

อายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั 

ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ได้เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเ ที่ยว(ซึ่ง

ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรอื

ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ทีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชื่อได ้

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิัทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรบัใ น

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 



 

 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดนปฏเิสธการเขา้และออก

ประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้

หรอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ์” ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าสเปน 
เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ในส่วนทีเ่ป็นส าเนาผูส้มคัร 
ไม่ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
1.1 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั จะตอ้งเหลอือายุการใชง้านเดนิทางไป และกลบัไม่น้อยกว่า 180 

วนั และมหีน้าว่าง 2 หน้า (ส าหรบัวซี่าสติก๊เกอร)์ พรอ้มส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง 2 ชุด  

 
***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ 

ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

1.2 หนังสือเดินทางเล่มเก่าตวัจริง ถา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ระยะเวลาไม่เกนิ3 ปี  

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 

ตวัอย่างหน้าวีซ่าเชงเก้น 

 

 

 

 
รปูถ่ายสี ขนาด 3.5X4.5 cm 2 รปู ที่มพีืน้หลงัสขีาว (ไม่เกนิ 6 เดอืน) หา้มซ ้ากบัรปูถ่ายทีเ่คยท าวซี่า ภาพใบหน้าตอ้งชดัเจน ไม่ใส่หมวก,ไม่ใส่แว่น

และคอนแทคเลนส,์ไม่ยิม้เหน็ฟัน และหา้มตกแต่งภาพใดๆทัง้สิน้       

ความยาวของใบหน้าตัง้แต่ศีรษะจรดคาง  
อยู่ระหว่าง 3-3.5 เซนตเิมตร 
ความกว้างของใบหน้า  
2.5 แต่ไม่เกนิ 3 เซนตเิมตร 

ตวัอย่างขนาดรูปถ่ายท่ีตรงตามสถานทูตก าหนด 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุา

แจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รปูถ่ายสี 

 



 

 

 
 

 

3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
3.2 หากออกค่าใชจ้่ายใหค้นในครอบครวัตอ้งขอ Bank guarantee จากธนาคารใหบุ้คคลนัน้ๆดว้ย        

หลกัฐานทางการเงนิชือ่และนามสกุลตอ้งสะกดเป็นภาษาองักฤษถูกตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ และตอ้งขอจากธนาคารไม่เกนิ 7 วนัก่อนวนัยืน่วซี่า 
**หมายเหตุ** ผูส้มคัรควรเลอืกใชบ้ญัชอีอมทรพัยท์ีม่เีงนิอยู่ในบญัชไีม่ต ่ากว่า 100,000 บาทขึน้ไป 
3.3 ปรบัสมุดบญัชธีนาคารตวัจรงิ และเตรยีมไปในวนัทีย่ ื่นวซี่า 

3. หลกัฐานการเงิน 
 



 

 

 

 

 
4.1 ส าหรบัเจ้าของกิจการ  

ตอ้งมสี าเนาหนังสอืรบัรองทะเบยีนพาณิชย ์ ส าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั(อายุไม่เกนิ 3 เดอืน) ฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

4.2 ส าหรบัท่านท่ีท างานบริษทั กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของสถานฑตู 
ตอ้งระบวุนัลาใหค้รอบคลุมตลอดชว่งการท่องเทีย่ว ต าแหน่ง และอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั (ระยะเวลาของหนังสอืรบัรองตอ้งไม่เกนิ 1 เดอืน) ตอ้งมี
ตราแสตมป์จากบรษิทัและเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

4.3 ส าหรบันักเรียน หรือนักศึกษา 
ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากทางสถาบนั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจุบนัก าลงัอยู่ระหว่างการศกึษาเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 ตวัอย่าง Bank Statement ท่ีผูส้มคัรต้องขอกบัธนาคาร ตวัอยา่ง Bank Guarantee ท่ีผู้สมคัรต้องขอกบัธนาคาร 

4. หลกัฐานการท างาน 
 



 

 

 

• ส าเนาทะเบยีนบา้น 

• ส าเนาบตัรประชาชน 

• สตูบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

• ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 
6.1 สตูบิตัรฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 
6.2 กรณีเดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งยื่นหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษา  
6.3 กรณีไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งขอจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยที่

บดิา หรอืมารดา ผูไ้ม่ไดเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นความจ านงเพื่ออนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ 

หรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อและลงตราประทบัจากราชการอย่างถูกตอ้งฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 

 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมติัผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้ ระยะเวลาในการ

พิจารณาวีซ่าไม่น้อยกว่า  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเรว็กว่า

ก าหนดข้ึนอยู่กบัสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิน้  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนที่คอยอ านวย

ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ ขอ้มลูและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เอกสารส่วนตวั 
 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี 
 



 

 

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืนวีซ่า (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

***** กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่า 

1.) ข้อมูลเก่ียวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถา้ม)ี  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

      

      วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีส่ามารถตดิตอ่ได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์อืถอื  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :  โสด    สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส  สมรสไม่ไดจ้ดทะเบยีน 

 หย่า          หมา้ย 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลีย่นสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบรุายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ ลงในช่องว่าง 

             



 

 

3.1) ชื่อบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชพี โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทส์ถาบนัทีท่่านก าลงัศกึษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

 มวีนัทีอ่อกวซี่า และวนัทีห่มดอายวุซีา่ ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่่านเคยเดนิทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

 

 ไม่เคยมวีซี่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  

                      ไดจ้ากหน้าวซี่าเชงเกน้ล่าสุดทีท่่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ้่ายเอง    มผีูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้  ระบุชื่อ   ความสมัพนัธ ์   

 


