
                                                                               

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บารเ์ซโลน่า-โบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย-วาเลนเซีย-มรูเ์ซีย-กรานาดา้-
ถ่ายรปูพระราชวงัอลัฮมับรา มรดกโลก-เซวิลญ่า 

มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรลัดา-เมืองคอรโ์ดบา-มสัยิดเมซกีตา้ 
โทเลโด-มหาวิหารโทเลโด-กรุงมาดริด-พระราชวงัหลวง-พลาซ่า มายอร ์
                  พิเศษสุด ชอ้ปปิง                            
โดยสายการบิน กาตารแ์อรเ์วยส ์(QR) 5 Star Airlines นงัสบาย จอทีวีส่วนตวั 



                                                                               

วนัแรก กรุงเทพฯ – โดฮา (การ์ต้า) -- / -- / -- 

.  น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน  เคาน์เตอร์ Q ประตู  สายการบินกาต้าร์ แอร์

เวย์ พบกบัเจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกในเรืองเอกสารการเดินทาง 

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR-  (มีอาหารคาํบริการ 

  บนเครือง) 

.  น. เดนิทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพือแวะเปลียนเครืองประมาณ .  ช.ม. 
 

วนัทีสอง โดฮา-เมืองบาร์เซโลน่า-โบสถ์ซากราดา แฟมเิลยี-สวนสาธารณะ Parque Quell -- / L / -- 

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR-   

  (อาหารเชา้บริการบนเครือง) 

.  น. ถึง ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา-เอล แพรต เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลงัผา่นการตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อย นาํท่านเดินทางสู่ศูนยก์ลาง เมืองบาร์เซโลน่า เมืองทีโดดเด่น

ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม

ของยคุเรเนอซองส์โดยเฉพาะผลงาน 

ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อนัโตนิโอ  

เกาดิ ANTONIO GAUDI บนถนนพา

สิโอ การ์เซีย  นาํท่านผา่นชมสถานทีสาํคญัๆอาทิ ศาลาวา่การเมืองบาร์เซโลน่า 

นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้กบั โบสถ์ศักดสิิทธิสัญลักษณ์ของเมือง ซากราดา แฟมิ

เลยี (LA SAGRADA FAMILIA)  ฝีมือการออกแบบของเกาดิ เช่นกนัซึง มี

ลกัษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนทีใดในโลกและยงัใชเ้วลา

ก่อสร้างมานานนบัร้อยปี ก็ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 นาํท่านเขา้ชม  Parque Quell  สวนสาธารณะทีมีผลงานอีกหลายชินของเกาดทีิมีผลงานศิลปะอนัน่าสนใจซึง

ปัจจุบนัเป็นพิพธภณัฑก์ลางแจง้ จากนนั นําท่านสู่ถนนช้อปปิงสายใหญ่ของบาร์เซโลน่า “ถนนลารัมบลา” 

Larambla ยา่นทีมีชือเสียงทีสุดของบาร์เซโลน่า แหล่งท่องเทียวอนัเป็นทีชืนชอบของคนทุกวยั เป็นถนนสาย

เลก็ๆ ทีมีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทงักลางวนัและกลางคืน อิสระใหท้่านได ้

 ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือสินคา้และเสือผา้แบรนดเ์นม

ทงั H&M, ZARA, BENE   TON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปปิงสินคา้แบ

รนดเ์นมชนันาํซึงมี SHOP ตงัอยูม่ากมายบนถนน “Passeig de gracia” 

ไม่ไกลจากถนนลารัมบลานกั ท่านสามารถเลือกซือสินคา้อาทิ LOUIS 

VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืนๆ หรือจะเลือกซือ

ของฝากทีวางขายมากมายบนถนนลารัมบลา 

คาํ  อสิระรับประทานอาหารคํา เพือให้ท่านสะดวกในการช้อปปิงและได้ลองอาหารทีท่านอยากลิมลอง 

นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพัก ALIMARA BARCELONA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



                                                                               

วนัทีสาม เมืองบาร์เซโลน่า-เมืองวาเลนเซีย-เมืองมูร์เซีย BF / L / D 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝัง กอสตา เดล อะซาร์ หรือ ชายฝังดอกส้มบาน ตงัชือตามสวนส้มทีปลูกทวัที

ราบชายฝังและส่งกลินหอม หวานในฤดูใบไมผ้ลิ 

ผา่นเมืองตากอากาศทีมีชือเสียงแถบเมดิเตอร์เร

เนียนสู่ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) หรือ บาเลน

เซีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม. ) เมืองนี 

เป็นเมื  องหลวงของแควน้บาเลนเซีย โดยตงัอยู่

ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ประเทศสเปน บนฝังแม่นาํตูเรีย โดยเป็นเมืองเก่า

เเก่มากทีสุดอีกเเห่งของสเปนทีมีความสาํคญัทงัเชิงของการคา้เเละยทุธศาสตร์อยา่งมาก สร้างมาตงัเเต่สมยั

โรมนัเขา้มาปกครองดินเเดนในยโุรปในชือว่า Valentia Edetanorum ทาํให้มีสิงก่อสร้างทีเป็นสถาปั   ตยกรรม

ของโรมนักระจายตวัอยูม่ากมายหลายจุดในเมืองเเห่งนี ก่อนทีจะมีการพฒันาเมืองอยา่งต่อเนืองจนกลายมา

เป็นเมืองใหญ่อนัดบัทีสามของสเปน เเละกลายมาเป็นเมืองเเห่งศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ รวมทงัเป็นเมือง

ทีมีความกา้วหนา้ทางดา้นอุตสาหกรรมมากทีสุดของสเปนเเห่งหนึงเลยทีเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านชมเขตเมืองเก่าทีเต็มไปดว้ยอาคารทีมีสถาปัตยกรรมโบราณอยา่งมากมายหลายจุดดว้ยกนั โดยเเต่

ละเเห่งนนักไ็ดรั้บการอนุรักษเ์เละบูรณะ

ไวอ้ย่างสวยงามสมบูรณ์ โดยในส่วนของ 

จตัุรัสใจกลางเมืองเก่า จะเป็นบริเวณทีตงั

ของศาลากลางเมือง รวมทงัทีทาํการ

ไปรษณียเ์เละสนามสูว้วักระทิง เเละมี

ร้านคา้มากมาย และในบริเวณนียงัเป็น

ทีตงัของ มหาวหิารวาเลนเซีย หรือทีเรียกกนัอีกชือวา่ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งบาเลนเซีย ซึงเป็นมหาวิหาร

ทีสาํคญัอยา่งมากของเมืองเเห่งนี เเละไดรั้บการสร้างเเละดูเเลมาเป็น

อยา่งดี โดยเป็นสถาปัตยกรรมทีผสมผสานกนัระหวา่ง นีโอคลาสสิก

, กอธิค เเละบาร็อค ซึงนบัวา่มีความสวยงามเเละเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของมหาวิหารเเห่งนี โดยขา้งๆ นนัจะมีหอระฆงัโบราณทีมี

ความสูงมากกว่า 51 เมตรดว้ยกนั โดยสองขา้งทางของเส้นทางที

มายงัมหาวหิารนนัจะรูปปันของนกับุญผูอุ้ปถมัภป์ระจาํเมือง  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองมูร์เซีย (Murcia) เป็นเมือง หลวงของแควน้มูร์เซีย ใน

ประเทศสเปน ตงัอยูท่างตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นเมืองที ใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพกั BEDBANK VIS HOTELS  หรือเทียบเท่า 

 

 



                                                                               

วนัทีสี เมืองมูร์เซีย-เมืองกรานาด้า-ถ่ายรูปพระราชวังอลัฮัมบรา มรดกโลก-เมืองเซวิลญ่า BF / L / D 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาด้า (Granada) แห่งแควน้แอนดาลู

เซีย เป็นเมืองทีสาํคญัทีสุดทางศิลปะ วฒันธรรมทางตอนใตข้อง

สเปน กล่าวกนัว่าหากใครมาเทียวทางตอนใตข้องสเปนแลว้ไม่

ไดม้าเทียวทีเมืองนีถือวา่มาไม่ถึง และยงัเป็นทีตงัของ

มหาวิทยาลัยกรานาดา ทีกล่าวกนัวา่ เป็นเมืองทีดีทีสุดของ

นกัศึกษาอีกดว้ย  เมืองกรานาดา้ในประวติัศาสตร์ทีนีเป็นแผ่นดินผืนสุดทา้ยในความยึดครองของแขกมวัร์ 

ก่อนถูกขบัไล่ออกไปจากยุโรป ไดทิ้งร่องรอยความยิงใหญ่ ความรุ่งเรืองของศิลปะแขกมวัร์ ผสมผสานกนักบั

ศิลปะยุโรปไดอ้ย่างสวยงามลงตวั   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นาํท่าน ถ่ายรูปพระราชวังอัลฮัมบรา มรดกโลก (Alhambra Palace) พระราชวงัอนัยิงใหญ่ของชาวแขกมวัร์ 

เพียงแห่งเดียวทียงัหลงเหลืออยู่ในก

รานาดา้ ตงัตระหง่านอยู่บนเชิงเขา 

เป็นทงัพระราชวงัและป้อมปราการ 

สร้างขึนระหว่างปี ค.ศ. -  

โดยกษตัริยม์ุสลิมชาวมวัร์ พระเจ้า

โมฮัมเหม็ดที  อิบน์  นัส ร์  แห่ง

ราชวงศ์นาสริด ซึงเป็นราชวงศข์อง

มุสลิมราชวงคสุ์ดทา้ยในสเปน คาํว่า 

“อัลฮัมบรา” มาจากคําในภาษา

อาหรับว่า “อลัคมัรอ” แปลว่า “สิงทีมีสีแดง” เนืองจากตวัป้อมปราการนนัก่อสร้างดว้ยหิน ดิน และอิฐสีแด  ง 

ส่วนอาคารอืนๆ สร้างโดยใชปู้นขาว เป็นส่วนประกอบ สถาปัตยกรรมของพระราชวงัอลัฮมับรา มีความโดด

เด่นดว้ยลายแกะสลกัอย่างละเอียดและประณีต ทงัผนงั เสา เพดาน โคง้ซุ้มประตูต่าง ๆ ลว้นแกะสลกัอย่าง

ละเอียด นบัเป็นงานศิลป์ชนัยอดของชาวมวัร์ในยคุนนั อาลมับราถือเป็นผลงานชินเอกของสถาปัตยกรรมมวัร์ 

ในช่วงศตวรรษที -  อลัฮมับรา ไดถู้กทอดทิงไม่ไดร้ับการดูแล จนกลายสภาพเป็นทีพกัของคนจรจัด 

และสถาพทรุดโทรม มาก จนกระทัง อลัฮัมบรา ไดก้ลายเป้นฉากหนึงในนวนิยายเรือง Tales Of The 

Alhambra หลงัจากนนัรัฐบาลสเปนกไ็ดใ้หค้วามสนใจเขา้มาบูรณะพระราชวงัแห่งนีใหก้ลบัมาสภาพดีอีกครัง 

จนไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ร่วมกบัสถานทีในบริเวณเดียวกนัอีกสองแห่งใน

นามว่า "อาลมับรา, เฆเนราลิเฟ และอลัไบซินแห่งกรานาดา" ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางต่อสู่  

เมืองเซวิลญ่า (Seville) ซึงตงัอยู่ใน แควน้อนัดาลูเซีย เป็นเมืองทีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองทีเต็มไปดว้ย

ความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้งานเทศกาลทีจดัขึนในเมืองเซวิลญ่า นีไดรั้บการกล่าวขานมาก

ทีสุด เนืองจากเป็นเมืองทีมีชีวิตชีวามากทีสุดในแควน้อลั ดาลูซีย เมืองนี เคยอยู่ภายใตก้ารปกครองของ

แขกมวัร์มานานกวา่ 800 ปี จึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัร์ ค่อนขา้งมาก   

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 



                                                                               

นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพัก HILTON GARDEN INN SEVILLA หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห้า เมืองเซวิลญ่า-มหาวหิารแห่งเซวิลญ่า-พลาซ่าเอสปาน่า-เมืองคอร์โดบา-โทเลโด BF / L / D 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า (Seville Cathedral) (ไม่รวมค่าเข้าชมภายใน)วิหารแห่งเมือง

เซวิลญ่า มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั  รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ทีกรุงโรม และเซนต์ปอลทีลอนดอน และ

ใหญ่ทีสุดในสเปนสร้างด้วยศิลปะแบบ

โกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร 

สร้างขึนแทนทีตังของสุเหร่าเ ดิม โดย

ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ยิ ง ใ ห ญ่ แ บ บ ไ ม่ มี ใ ค ร

เทียบเทียมได ้ในห้องเก็บทรัพยส์มบติัลาํ

ค่า มีทังภาพเขียน  , เครืองใช้ในพิธีของ

ศาสนาทีทาํมาจากทองคาํและเงินลว้นแต่

ประเมินค่ามิได ้อีกทงัยงัเป็นทีเก็บศพของ 

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส จากนันนําท่าน

ถ่ายรูปสวยๆ พลาซ่าเดอเอสปาน่า (Plaza 

de Espana) หนึงในจุดท่องเทียวทีสาํคญัของเมืองเซบียา จตุัรัสแห่งนีเป็นตึกครึงวงกลมทีสวยงามและยิงใหญ ่ 

มีตราประจาํจงัหวดัไล่เรียงตามตวัอกัษร เป็นทีพบปะและทาํกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง  สําหรับนังพกัผอ่น 

และจดัแสดงงานกลางแจง้ต่างๆ จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบา (Cordoba Andalusia) แควน้แอน

ดาลูเซีย  ตงัอยู่ริมฝังแม่นาํกวัดลักีเบีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของวฒันธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องค์การ

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน เมืองนีเป็น เมืองในระบบกาหลิบ

ทีมีความเจริญรุ่งเรืองทีสุดของยุโรปในสมยัศตวรรษที 10 มีการสร้างมหาวิทยาลยัเนน้การเรียนรู้ ดา้น

วรรณกรรม, วทิยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์

กลางวัน  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นําท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับมัสยิดเมซกีต้า กาเตดรัล 

(Mezquita catedral) มหาวิหาร และอดีต มัสยิดใหญ่แห่ง

ค อร์ โ ด บ า  มี ชื อ เ รีย กใ นศ า ส น า ค ริ สต์ว่ า  มห าวิห า ร

การ อัสสัมชัญพร ะแม่มารี  และเ ป็นที รู้จักในท้องถิน

ว่า เมซกีตา-กาเตดรัล (Mezquita-catedral, มัสยิด-มหา

วิหาร) ปัจจุบันเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับพืนทีส่วน

ประวติัศาสตร์ ตงัอยู่ในเมืองคอร์โดบา  ทีมีขนาดใหญ่โต

และออกแบบ อย่างวิจิตรดว้ยการใชเ้สาหินจาํนวนมากถึง 850 ตน้  ต่อยอดเสาดว้ยโครงสร้างคานโคง้แบบ

ศิลปะโรมนั ผสมกบั ลวดลายแบบมวัริช ประดบัดว้ยเครืองกระเบืองเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทวัทงัอาคาร 

ดา้นในสุดของมสัยิดจะสร้างมี “กิบลตั” เป็นเครืองหมายแสดงทิศทีชาวมสุลิมหันหนา้ไปเวลาละหมาดและขอ

ดุอาอ ์ต่อมาเมือชาวคริสตเ์ขา้มายึดครองเมืองคอร์โดบา จึงไดมี้การ สร้างโบสถขึ์นบริเวณ   กึงกลางของมสัยิด 



                                                                               

และสร้างหอระฆงัสูง 93 เมตร ขึนในบริเวณสวนส้มและลานนาํพุ ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่เมือง โทเล

โด้ (Toledo) ซึงมี ความหมายว่า "เมืองป้อมนอ้ย" เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน ในปีค.ศ.1986 ยูเนสโก ได้

ประกาศ ให้ โทเลโด้ เป็นเมืองมรดกโลก ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ทงัยงัเป็นสถานทีทีปรากฏ

ร่องรอย วฒันธรรมของชาวคริส  ต ์ชาวยิว และชาวมวัร์อยูร่่วมกนัอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพัก Beatriz Tolodo Auditorium & Spa หรือเทียบเท่า 

 

วนัทหีก เมืองโทเลโด-มหาวหิารโทเลโด-กรุงมาดริด -พระราชวังหลวง BF / L / -- 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมเมือง ขา้มสะพานแบบโรมนัดงัเดิม (ปูเอนเต เด 

อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซร์บาน

โด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ทีชาวโรมนั สร้างขึนเพือปกปักษ์

รักษาเมือง นาํท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่าน ประตูเมืองปูเอร์ตา เด 

บิซากรา (Puerta de Bisagra) สร้างดว้ยหินทีแข็งแรงได้

สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกมา้ และค่อยๆ ลดหลนั ได้รูป

สวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด ้ ท่านจะไดชื้นชมกบั

ความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค,มูเดฆาร์,กอธิค 

และเรอเนสซองส์ นาํท่านเขา้ชมภายใน มหาวหิารพริมาดา (Cathedral Primada) หรือ มหาวิหารแห่งโทเลโด 

มหาวิห   ารใหญ่บนเนินเขาเหนือเมืองโทเลโด แห่ง นีเป็นศูนยร์วมทางศาสนาของเมืองมาตงัแต่การเริม

ก่อสร้างในปี 1227 บนฐานรากของมหาวิหารทีเก่าแก่ทีเคยตงัอยู่ตรงนี ตงัแต่ศตวรรษที 6 แม ้ จะใชเ้วลา

ก่อสร้างเป็นเวลานานและไดมี้การก่อสร้างเพิมเติมขึนมาเรือยๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมยั แต่สิงทีโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์ของทีนีตลอดมาก็คือสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง หรูหราสุดอลงัการตามสไตลโ์กธิค ตงัแต่รูปปัน

สุดประณีต ลวดลายตามเสาและกาํแพง ภาพวาดและวางศิลปะลาํค่า และไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโกในปี 1986  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



                                                                               

นาํท่านเดินทางสู่ กรุงแมดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน  เป็นมหานครอนัทนัสมยัลาํยคุ ทีซึง

กษตัริย์ฟิลลปิที 2 ไดท้รงยา้ยทีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวที้นี และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่

ยกเวน้ช่วงปี ค.ศ. 1601-1607 เมือพระเจา้ฟิลลิปที 3 ไดย้า้ยไปทีเมืองบายาโดลิด มาดริดไดชื้อวา่เป็นเมือง

หลวงทีสวยทีสุดแห่งหนึงในโลก  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเขา้ชมภายใน พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึงตงัอยู่บนเนินเขาริมฝังแม่นาํแมนซานาเรส มีความ

สวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอืนๆ ในทวีปยุโรป พระราชวงัหลวงแห่งนีถูกสร้างในปี ค.ศ.  

ดว้ยหินทงัหลงัในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ย

หอ้งต่างๆ กวา่ ,  ห้อง และ ยงัเป็นทีเก็บภาพเขียนชินสาํคญั ทีวาดโดยศิลปินในยุคนนั รวมทงัสิงของมีค่า

ต่างๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เครืองใช,้ อาวธุ จากนนันาํท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์หมีกับต้นมา

โดรนา อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ชม อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนทีตงัอยู่เหนืออนุสาวรียด์อน

กิโฆเตใ้นสวนสาธารณะ นาํท่านผ่านชม นําพุไซเบเลส (CIBELES FOUNTAIN) ทีสร้างอุทิศใหแ้ก่เทพธิดา

ไซเบลีน ใช้เป็นสถานทีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆ  กันคือ ทีทําการ

ไปรษณย์ี นอกจากนียงัมี ประตชัูยอาคาล่า  (PUERTA DE ALCALA) สร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์  

คาํ  อสิระรับประทานอาหารคํา เพือให้ท่านสะดวกในการช้อปปิงและได้ลองอาหารทีท่านอยากลิมลอง 

นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพัก ELBA MADRID ALCALA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีเจด็  พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor)-ช้อปปิง Las Rozas Village Outlet-สนามบิน BF / -- / -- 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   

 

 

 

 

 

นาํท่านเทียวชมย่าน พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขต   ปูเอต้าเดลซอล หรือ ประตูพระอาทิตย์ จตุัรัสใจ

 กลางเมืองนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ กิโลเมตรทีศูนย ์ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น 

 และรถเมลทุ์กสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายสาํคญัของเมืองทีหนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และ 

 หา้งสรรพสินคา้ใหญ่อีกดว้ย   



                                                                               

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ทีชอ้ปปิง  Las Rozas Village Outlet อิสระให้

 ท่านไดเ้ดินเล่นเลือก ซือสินคา้มีกว่าร้อย ร้ า น ค้ า  อ า ทิ  เ ช่ น 

 Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo 

 Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, 

 Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ  

อสิระอาหารกลางวนั และ คาํ เพือสะดวกในการช้อปปิง 

.  น. สมควรแก่เวลา  นาํท่านออกเดินทางสู่   ท่าอากาศยานนานาชาติ

มาดริด-บาราคัส  กรุงแมดริด ประเทศสเปนเพือผา่นขนัตอนการ

ทาํคืนภาษี-เชค็บตัรโดยสารตรวจหนงัสือเดินทาง เพือเดินทางกลบั 

กรุงเทพฯ 

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR   

วนัทีแปด กรุงเทพฯ -- / -- / -- 
 

.  น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพือแวะเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เทียวบินที QR  (มีบริการอาหารบนเครือง) 

.  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดยีวเพมิ 

8-15 พฤศจกิายน 2562 51,555 7,000 

7-14 ธนัวาคม 2562 51,555 7,000 
 

*** บัตรโดยสารของการบนิการ์ต้า แอร์เวย์ ทีเสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็ *** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าภาษนํีามัน  ในกรณทีีสายการบินมกีารเรียกเก็บเพิม *** 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตาํกว่า  ปี เข้าพักแบบไม่มเีตยีงเสริม *** 

อตัรานรีวม 

 * ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดั โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ QR   

 * ค่าโรงแรมทีพกัตามรายการทีระบุ (พกั สองท่านต่อหนึงหอ้ง) 

 * ค่าเขา้ชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทีระบุ 

 * ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ 

 * ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเทียวตามรายการทีระบุ 

 * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี 

 * ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ อาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 * ค่าประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านทีอายรุะหว่างเกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี) 

 * ค่าภาษีนาํมนัเชือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ  

  วนัที 14 ก.ย.  และท่านตอ้งชาํระเพิม หากมีการเรียกเกบ็เพิมจากสายการบิน 



                                                                               

อตัรานไีม่รวม 

 * ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 * ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

 * ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ และ ไกด์ท้องถนิ ท่านละ 2,000 บาท (เกบ็พร้อมส่วนเหลือ) 

 * ค่าธรรมเนียมการยืนวซ่ีา (สเปน)  3,500 บาท (เกบ็พร้อมมดัจาํ) 

 * ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่นค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสงัเพิมเองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด 

 * ค่าอาหารทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 * ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 * สาํหรับราคานีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทียวหากมีการเก็บเพิม 

 * ค่าประกนัการเดินทางทีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 

 * ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% โดยคิดไดจ้ากค่าบริการเท่านนั 

 

การชําระเงิน  

 * ทางบริษทัฯ เก็บเงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาท (3 วนั) ต่อผูโ้ดยสารหนึงท่านสาํหรับการจองทวัร์ 

 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์ส่วนทีเหลือทงัหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย  21วนัทาํการ หรือหลงัจากการยืนวีซ่า 

  มิฉะนนัทางบริษทัฯจะขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่ามดัจาํทงัหมด  

 

การยกเลกิการจองทัวร์ หลงัจากมดัจาํแล้ว 

 *สามารถยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วนัทําการ คืนเงินมดัจาํทงัหมด 

 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัทําการ หกัมดัจาํ 15,000 บาท 

 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัทําการ หรือหลงัจากยืนวีซ่าแลว้ หัก 50% ของราคาทวัร์รวมทงัค่าวีซ่าที 

  ดาํเนินการไปแลว้ 

 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-วนัเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด  

 * หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืนวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดั จาํทีนงั 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที

  สถานทูตเรียกเกบ็ 

 * บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้เดินทางทราบ

  ล่วงหนา้ก่อน 20 วนัทาํการ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียวรวมทงัไม่สามารถรับ 

  ผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยดงันี การล่าชา้ของสายาการบิน การนดั หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อการ จลาจล 

  อุบติัเหตุฯลฯ และบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํ 

  ทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้ 

หมายเหต ุ 

 * รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพกั ในต่างประเทศ

  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั กรณีทีมีการเกิด

  ภยัธรรมชาติ ทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ดินทางกาํลงัจะไป หากมีเหตุการณต่์างๆ เกิดขึนและมเีหตุทาํให้

  การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาํหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินจนกวา่จะไดรั้บการยืนยนัจาก

  สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้



                                                                               

 * บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมายหรือสิงของหา้มนาํเขา้

  ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคน

  เขา้เมืองพิจารณาแลว้ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทงัหมดหรือบางส่วน 

 * บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 * บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

  หรือ คนต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

 * รายการทวัร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไมค่าดคิดหรือมี 

ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร์  ทงันีเพือประโยชนข์องคณะเป็นสาํคญั 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทีพัก 

 * เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้้องพกัแบบหอ้งเดียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเดียว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

 * โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ  

 * กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกั ในเมืองเตม็ บริษทัฯ 

  ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 * โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัต และไม่ มี

 อ่างอาบนาํ ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

หลกัฐานการยืนวซ่ีา สเปน 

ใชเ้วลาทาํการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัยืนประมาณ 15 วนัทาํการ ยืนวซ่ีาแสดงตน ณ 

ศูนยยื์นวีซ่า BLS INTERNATIONAL อาคาร Interchange  ชนั   สุขมุวิท  (อโศก) 

ในวนัยืนวีซ่า หนังสือเดินทางตอ้งนาํส่งเขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมติัวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่

นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัและหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชาํรุด 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ศรีษะจรดคาง  ซม. (ตามภาพประกอบ 

หา้มวดัขนาดจากรูปตวัอยา่ง ) จาํนวน 3 ใบ  (พืนหลงัขาวเท่านนั ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือนหา้มสวม

แวน่ตาหรือเครืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก ห้ามใช้รูปเก่าทีเคยยืนวซ่ีา

เชงเก้นอืน ) 

 

3. หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง  

**สาํเนาสมุดบญัชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัชี 

ยอดเงินในบัญชีขันตาํ , .-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วนั ก่อนวนัยืนวีซ่า และ

หากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่านนั) 

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificate) ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน ตอ้งเป็น

บญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และชือ-นามสกุลภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัทียืน)  

(ใช้ทัง  อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึงไม่ได้) 

3.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีนอ้ง ทีมีสายเลือดเดียวกนั 

หรือ สามีภรรยา เท่านนั) 

3.2.1. ตอ้งทาํเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็นภาองักฤษเท่านนั 

3.2.2. ถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลทีออกค่าใชจ่้าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูที้ออกให ้และผูที้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให้ เช่น สาํเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียน

บา้น 

                       **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจาํ และบัญชียอดติดลบ** 
 

4. หลักฐานการทํางาน  

- เจา้ของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) ทีมีชือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ 

สาํเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทาํงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าที โฉนดทีดิน เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริมทาํงาน  

**(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือสถานทูตทียืน) 



                                                                               

นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบนัทีกาํลงัศึกษาอยู่  

**(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือสถานทูตทียืน) 

 

5. เอกสารส่วนตัว 

- สาํเนาทะเบียนบา้น  

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร (กรณีเด็กอายตุาํกว่า 20 ปีและในกรณีออกค่าใช่จ่ายให้พ่อ แม่ หรือ พ่อ แม ่ออกค่าใชจ่้ายให)้ กรุณาแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลียน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทงับิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สังกดั พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูมี้อาํนาจปกครอง

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว หรือ แนบใบ ปค.  

- กรณีเดก็อายตุาํกวา่ 20 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรทีสถานทูตดว้ย 

ทงัสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านนั) 

. ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาํร้องขอวีซ่าเทา่นัน 

 

เอกสารยนืวีซ่าอาจมีการปรับเปลียนและขออพัเดทเพมิเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

ใบกรอกข้อมูลยืนวซ่ีาเชงเก้น 

(กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องตามความเป็นจริง เป็นภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
 

. ชือ-สกลุ (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................................................... 

ชือ-สกลุเดิม กรณีมีการเปลียนชือหรือชือ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน(ถา้มี)........................................................................................    

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................ วนั/เดือน/ปี เกิด .......................... สถานทีเกิด............................... 

วนัออกหนังสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง........................... 

**กรณีมหีนังสือเดนิทางเล่มเก่า** 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................ วนั/เดือน/ปี เกิด .......................... สถานทีเกิด............................... 

วนัออกหนังสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง........................... 
 

. สถานภาพ  .......โสด   ....... แต่งงานจดทะเบียน   ....... แต่งงานไมจ่ดทะเบียน .......หย่า ....... หมา้ย 
 

3. ทีอยูปั่จจุบนั อาศัยมากปีี.....................บา้นเลขที............................ หมู่ที................ ซอย............................................... 

ถนน.............................................. แขวง/ตาํบล................................................เขต/อาํเภอ..................................... 

จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย ์ ............................. โทรศพัท์บา้น ..................................  

โทรศพัทมื์อถือ.................................................  อีเมล ............................................................................................ 
 

. ชือสถานทีทาํงาน / สถานศึกษา  (ภาษาองักฤษ)................................................................................................. 

กรณีทํางาน  ตําแหน่งงาน และ ลักษณะงานทีทํา (ภาษาองักฤษ)................................................................................................  

ทีอยู่ (ภาษาองักฤษ)  เลขที.........................หมู่ที................ ซอย...................................................ถนน..........................................

แขวง/ตาํบล................................................เขต/อาํเภอ.....................................จงัหวดั........................................... รหสัไปรษณีย ์ 

............................. โทรศพัท ์.............................................. อีเมล .............................................................. 
 

. ท่านเคยเดินทางเขา้ยุโรปครังสุดทา้ยหรือไม่     ......... ไม่เคย ......... เคย (กรณีทีเคยใหร้ะบุวนัที) 

ตงัแต่วนัที ...........................................ถึงวนัที ...........................................รวม .............. วนั 
 

. กรณีเดก็(อายุไม่เกิน  ปี)  โปรดระบุผูรั้บรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  ................................................................................. 

         ชือ-นามสกุล บิดา (ภาษาองักฤษ)......................................................................................................... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................................  สญัชาติ........................................... 

                 ชือ-นามสกุล มารดา (ภาษาองักฤษ).................................................................................................... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................................  สญัชาติ........................................... 

ทีอยู่ (บิดา/มารดา)  เลขที............................ หมู่ที................ ซอย................................................... 

ถนน.............................................. แขวง/ตาํบล................................................เขต/อาํเภอ.....................................จังหวดั

........................................... รหสัไปรษณีย ์ ........................................ 


