
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอรโ์ดบา้ร ์– มสัยดิเมสกติา้ – มหาวิหารแห่งเซวีญ่า 

ลสิบอน – เคป เดอรอกา้ – บาดาจอซ – แมดดรดิ 

มหาวิหารเมืองโทเลโด ้... เมืองประวตัิศาสตร ์– พระราชวงัหลวง  

***  ชิมอาหารพื้นเมือง...ขา้วผดัสเปน + ชมระบ าฟลามิงโก ้ *** 

 
 

กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 เดือน เพราะวซ่ีาท าการ 15 วนั 



 

รายละเอียดการเดินทาง  
  

วนัแรกของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  – แมดดริด  (สเปน)       

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ช้ันที ่4  ผู้โดยสารขาออก   ประตูทางเข้าที ่ 1  
เคาน์เตอร์ 9  สายการบินเอมิเรตส ์ (EK)  เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ            

 

วนัทีส่องของการเดินทาง   แมดดริด – คอร์โดบ้าร์       

00.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงแมดดริด  ประเทศสเปน  โดยเท่ียวบินท่ี  EK371/EK141 
(แวะเปลีย่นเคร่ืองทีเ่มืองดูไบเวลา 05.35  –  07.40 น.)  

14.05 น. เดินทางถึง กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอนัทนัสมยัลํ้ายคุ ท่ีซ่ึง
กษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมาไวท่ี้น่ี และประกาศใหแ้มดดริด
ข้ึนเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค ์และไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
โลก และสูงสุดแห่งหน่ึงในยโุรป 
(เวลาทีป่ระเทศสเปน ... ฤดูร้อน  ช้ากว่าทีป่ระเทศไทย  5 ช่ัวโมง)  

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้าร์ เมืองในระบบกาหลิบท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของ
ยโุรปในศตวรรษท่ี 10 มีการสร้างมหาวทิยาลยั เนน้การเรียนรู้ดา้นวรรณกรรมและ
วทิยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์ เลาะเลียบผา่นผา่นเขตกาํแพงเมืองเก่าท่ีดา้นหลงัเป็น
ชุมชนชาวยวิ ปราสาท อลัคาซาร์และสะพานแบบโรมนั ทอดตวัขา้มแม่นํ้ากวาดลักีบีร์  

19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า  ณ  ภตัตาคาร  
จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  โรงแรม  AYRE CORDOBA  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   คอร์โดบ้าร์ – เซวญ่ีา 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้น นาํท่านชม ภายนอก สุเหร่าเมซกต้ีา สุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่ของบรรดา

กาหลิบแห่งอูมยัยาด   หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โต คงจะไม่
สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ  ท่ีแห่งน้ีคือบทสรุปของ
การปลูกฝังคริสตศ์าสนา ลงบนอาณาเขตอนัยิง่ใหญ่ของ
มุสลิมเดิม ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นศิลปะการสร้างโบสถข์อง
ชาวคริสตอ์นัยิง่ใหญ่ และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติม
แต่งใหส้มบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเปรียบเป็นความ

หฤหรรษอ์ยา่งลึกซ้ึงแห่งงานศิลปะ และความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกนั



 

ศิลปะแบบมุสลิมซ่ึงก็คือมีห์รับซ่ึงถือเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมช้ินเอกบนกระเบ้ืองเซรามิค
ของศิลปินชาวมวัร์แท ้ๆ  ไดรั้บการอนุรักษเ์ก็บรักษาใหท้รงคุณค่าความงามจนแทบจะหา
ชมไม่ไดอี้กแลว้บนโลกใบน้ี 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซวีญ่า เมืองศูนยก์ลางทางการเงิน วฒันธรรม และศิลปะของภาคใต้
ของสเปน และยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองอนัดาลูเซียอีกดว้ย เป็นเมืองใหญ่
อนัดบั 4 ของสเปน และเคยเป็นเจา้ภาพจดังานเอก็ซ์โปเม่ือปี ค.ศ. 1992 รวมทั้งเป็นเมือง
หลวงของแควน้อนัดาลูเซียดว้ย ซ่ึงทั้งมวลน้ีลว้นทาํใหเ้ซบีญาป็นเมืองมีเสน่ห์ท่ีสุดในสาม
เมืองใหญ่ตอนใต ้ เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์และเป็นเมืองอกแตกท่ีตั้งอยูริ่มสองฝ่ังแม่นํ้า  
GUADALQUIVIR มีท่าเรือท่ีมีความยาว 113 กิโลเมตรจากส่วนของทะเลเขา้มา 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านชม ภายนอก มหาวิหารแห่งเมืองเซวีญ่า ท่ีมีความสาํคญัมากแห่งหน่ึงของสเปน เป็น  

มหาวหิารทีม่ีขนาดใหญ่เป็นอนัดับที ่ 3 ของโลก ถดัจากมหาวหิารเซนตปี์เตอร์ในกรุงโรม 
และมหาวหิารเซนตป์อล แห่งกรุงลอนดอน  มหาวหิารแห่งน้ี เป็นอาคารสถาปัตยกรรม ท่ี
สร้างดว้ยศิลปะสไตลโ์กธิค ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง สร้างตั้งแต่ ค .ศ. 1402-1506 วา่กนัวา่เป็น
จุดประสงค ์ของคณะบาทหลวงในปี 1401 ท่ีจะสร้างโบสถใ์หดี้ อยา่งไม่มีใครเทียบเทียมได ้
ภายในวหิาร มีสมบติัท่ีประเมินค่ามิไดห้ลายอยา่ง จากนั้น นาํท่านชม หอคอยกรัิลดา ซ่ึง
เป็นตึกทรงผอมรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้สูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเซวญ่ีา 

จากนั้น นาํท่านชม พลาซ่าเอสปัญญ่า แห่งเซวญ่ีาท่ีสวยงามยิง่ใหญ่อลงัการดว้ยตึกรูปโคง้ คร่ึง
วงกลม ได้ช่ือว่าเป็นจัตุรัสทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรป เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดังาน เอก็ซ์โปปี 
1929 ของกลุ่มประเทศทีพู่ดภาษาสเปน และนาํท่านผา่นชม หอคอยทองค า TORREDEL 
ORO (GOLDEN TOWER) ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี 

20.30 น. รับประทานอาหารคํ่า  ณ  ภตัตาคารพื้นเมือง พร้อม ชมระบ าฟลามิงโก้
อันลือช่ือ ด้วยจังหวะกระทบืเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน  ศิลปะท่ีมี
รูปแบบซบัซอ้นทั้งเพลงดนตรี และการเตน้รําซ่ึงเป็นศิลปะประจาํชาติ
และสร้างช่ือของชาวสเปน 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  โรงแรม  VERTICE  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง   เซวญ่ีา – ลสิบอน  (โปรตุเกส) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่  กรุงลิสบอน  เมืองหลวงเก่าแก่มีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปี ของประเทศ

โปรตุเกส เมืองท่ีไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่จากเหตุการณ์แผน่ดินไหว ตั้งอยูใ่นทวปียโุรป
ตอนใตบ้นคาบสมุทรไอบีเรีย มีแม่นํ้าเตโย ( TEJO) ท่ีไหลผา่นใจกลางเมืองลิสบอน เป็น
แม่นํ้าท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลราวกบัทะเล  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 



 

บ่าย นาํท่านชม กรุงลิสบอน นครเก่าแก่นครหน่ึงในทวปียโุรป ทั้งยงัเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั  และ
เป็นศูนยก์ลาง ทางการเมือง การคา้ อุตสาหกรรม  พร้อมทั้งยงัเป็นอุทยาน  นครท่ีเขียวชอุ่ม
ร่มร่ืน ชมทศันียภาพของแม่นํ้าเตโย ( TEJO) ท่ีไหลผา่นใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่นํ้าท่ี
กวา้งใหญ่ไพศาลราวกบัทะเล และยิง่กวา่นั้นโปรตุเกสถูกโอบลอ้มดว้ยชายหาดยาวกวา่ 170 
กม. ของผนืมหาสมุทรแอตแลนติก ชมบริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลดซิ์ต้ี” และจตุัรัสการคา้ 
สร้างข้ึนในสมยัมาร์ควสิ เดอ ปอมแปล  เป็นนายกรัฐมนตรี  

  
จากนั้น นาํท่านชม สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในยโุรป ซ่ึงสะพานน้ีมีช่ือวา่ PONTE 25 APRIL  (ซ่ึง

เม่ือวนัท่ี 25 APRIL ปี 1974 ไดเ้กิดการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย) จากนั้น นาํท่านชม หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) โบราณสถานท่ีสร้าง
ข้ึนในศตวรรษท่ี 16 สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเก่า สมยัท่ีนครลิสบอนอยูภ่ายใตก้ารยดึ
ครองของชนชาติมวัร์ เดิมสร้างไวก้ลางนํ้า เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการและประภาคาร รวมทั้ง
เป็นคุกอีกดว้ย อดีตเคยเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก  และเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การเดินเรือออกไปสาํรวจ และคน้พบโลกของวาสโก ดากามา  และนกัเดินเรือชาวโปรตุเกส 
เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง 

จากนั้น นาํท่านผา่นชม วิหารเจโรนิโมส วหิารเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 16 โดยกษตัริย ์แมนนู
เอลท่ี 1 องคส์าํคญัท่ีสุดท่ีสร้างช่ือเสียงใหโ้ปรตุเกส ผูซ่ึ้งประสบความสาํเร็จจากการส่งนกั
เดินเรือล่องมหาสมุทร เพื่อคน้พบแผน่ดินใหม่ในโลก และมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์  
โดยเฉพาะเป็นท่ีฝังศพของวาสโกดากามา ( VASCO DA GAMA) ท่ี  สร้างข้ึนเพื่อเป็น
เกียรติแก่วาสโกดากามา นกัเดินเรือช่ือดงั ท่ีไดเ้ดินทางสู่อินเดียเป็นผลสาํเร็จ ในปี ค.ศ. 1498 
จดัเป็นผลงานอนัเยีย่มยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัวา่ มานูเอลไลน์ 
(MANUELINE) ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์  และไดรั้บการรับรองจาก
องค์การยูเนสโก้ว่าเป็นมรดกโลก วหิารแห่งน้ีมีความสวยงามดว้ยศิลปะ แบบโกธิค ซ่ึงจะมี
ความแปลกกวา่ท่ีอ่ืน คือ มีความผสมผสานแบบมานูเอลรึซึม 

19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนั้น นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  โรงแรม  TRYP ORIENTE  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่าของการเดินทาง        ลสิบอน – เคปเดอรอก้า – บาดาจอซ  (สเปน) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

จากนั้น นาํท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก  ผา่นเมืองเล็ก ๆ น่ารักแถบชาน
เมืองลิสบอน เพื่อเดินทางสู่ เค้ป เดอรอก้า ซ่ึงเป็น จุดตะวนัตกสุดของทวปียุโรป  เป็นท่ีท่ี มี
แผน่ดินเป็นท่ีสุดทา้ย  ก่อนเป็นมหาสมุทรแอตแลนติค 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  เมืองบาดาจอซ  เมืองชายแดนทางตะวนัตกของสเปน 
19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า  ณ  ภตัตาคาร 
จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  โรงแรม  CENTER  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่กของการเดินทาง   บาดาจอซ – โทเลโด้ – แมดดริด 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด้ เมืองประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีความหมายวา่ ”เมืองป้อมนอ้ย” ใน

อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมนัเขา้ยดึครองเมืองเม่ือ  2,200 ปีมาแลว้ 
ปัจจุบนัอารยธรรมของชนต่างชาติคร้ังก่อน ยงัคงฝังแน่นคละกนัอยูใ่นชีวติ ประจาํวนัของ
ชาวเมือง ลกัษณะผงัเมืองโทเลโด ้เป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่าช่ืนชมท่ีสุดของการจดัสร้างเมือง
โบราณอนัสมบูรณ์แบบ ตวัเมืองรายลอ้มดว้ยเนินเขามากมาย ประดุจ กาํแพงธรรมชาติดว้ย
หุบผา 3 แห่งโดยมีแม่นํ้าทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากน้ี  เมืองโทเลโดเ้ป็นใจกลาง
ของประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม ปัจจุบนัไดรั้บรองจาก     ยูเนสโก้ประกาศให้เมืองโทเล
โด้เป็นเมืองมรดกโลก  

  
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  (***  ชิมข้าวผดัสเปน  ***) 
บ่าย  นาํท่านชม นครโทเลโด้ ซ่ึงเป็นนครท่ีคงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอนั

เปรียบเป็นอนุสรณ์แห่ง ประวติัศาสตร์นั้นยงัคงไดรั้บการยอมรับและบันทกึเอาไว้โดย
องค์การสหประชาชาติว่าเป็น “เมืองมรดกโลก” จากนั้น นาํท่านชมภายนอก มหาวิหารแห่ง
โทเลโด้ มหาวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุดในสเปน เร่ิมสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1227 อนัเป็นสมยัท่ีศิลปะ
แบบโกธิค กาํลงัแพร่หลายอยูใ่นยโุรป และเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือปี  ค.ศ. 1493 ถือเป็นมหา
วหิารสไตส์โกธิคท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง และเป็นศูนยก์ลางแห่งศาสนาคริสตใ์นประเทศ
สเปนอีกดว้ย นาํท่านเดินลดัเลาะตามตึกรามบา้นช่องเก่าแก่สมยัโรมนั ท่านจะประทบัใจกบั
ความงดงามและความเก่าแก่ของโทเลโด ้ซ่ึงเหมือนกบัพิพิธภณัฑท์ั้งเมือง นาํชม
โรงงานผลิตเคร่ืองถมของสเปนดามาสกิโน่ ท่ีสวยงามดว้ยการนาํทองและเงินมาตีเป็นเส้น 
และตอกลงบนโลหะสีดาํ  เป็นงานฝีมือท่ีมีช่ือเสียงของโทเลโดม้าชา้นาน   



 

จากนั้น นาํท่านเดินทางกลบักรุงแมดดริด จากนั้น นาํท่านชมยา่นเมืองเก่า พลาซ่าร์ มายอร์ (PLAZA 
MAYOR) เป็นจตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองเก่าอดีตใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นท่ี
ประกอบพิธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสาํคญั ๆ เป็นท่ีประลองฝีมือของบรรดาอศัวนิ 
และเคยเป็นแหล่งสู้รบอยา่งดุเดือด ระหวา่งทหารของนโปเลียนกบัชาวสเปน ปัจจุบนัยงัคง
มีบรรยากาศ และความงามสมยัศตวรรษท่ี 17 

จากนั้น นาํท่านสู่จุดศูนยก์ลางของเมือง คือ ปัวร์ต้า เดล  โซล หรือจุดก่ึงกลางเมืองกิโลเมตรท่ีศูนย ์
หรือประตูพระอาทิตย ์ซ่ึงเช่ือกนัวา่  หากตั้งจิตอธิษฐานในระหวา่งท่ีเหยยีบบนจุดกลางเมือง
น้ี จะสมปราถนาในส่ิงท่ีหวงัไวทุ้กอยา่ง 

19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า  ณ  ภตัตาคาร  
จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  โรงแรม  CONFORTEL ALCALA NORTE  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง   แมดดริด – ช้อปป้ิง OUTLET กรุงเทพฯ       

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
นาํคณะท่านผา่นชม น า้พุทีจั่ตุรัสซีเบเลส ชมรูปแกะสลกัหินอ่อนเทพธิดาซี
เบเลส นัง่บนรถ  ซ่ึงเทียมดว้ยสิงห์โต 2 ตวั ซ่ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนเช่นกนั 
จากนั้น นาํท่านชมสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของกรุงแมดริด คือ  รูปป้ัน ดอน กโิฆเต 
วรีบุรุษนกัฝันผูย้ิง่ใหญ่ ผูจุ้ดประกายไฟแห่งความหวงัใหม่ ในชีวติท่ีดีกวา่ 
ใหแ้ก่มวลมนุษยชาติภายใตข้อ้กล่าวหาวา่ เป็นนกัอุดมคติลม ๆ แลง้ ๆ จาก
วรรณกรรมสเปนช่ือดงั  “Don Quixote   de la Moncha” 

 นาํท่านชม ภายนอกของ พระราชวังหลวง ( PALACIO REAL) ตั้งอยูบ่นเนินเขาบริเวณริม
ฝ่ังแม่นํ้าแมนซานาเรส ท่ีมีความงดงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนในทวปียโุรป 
เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวงัแวร์ซายส์ และความ
สวยงามของพระราชวงัลูฟวใ์นฝร่ังเศส พระราชวงัหลวงแห่งน้ีจึงถูกสร้างดว้ยหินทั้งหลงั  
ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตลบ์าร็อค โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศส และ         อิ
ตาเลียน ชมความยิง่ใหญ่ภายในวงัซ่ึงประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ มากมายถึง  2,830 หอ้ง 
ภายในตกแต่งอย่างวจิิตรตระการตา ดว้ยภาพเขียนสีบนเพดาน โคมไฟแกว้เจียรไน เสาหิน
อ่อน และประดบัประดาทัว่วงัดว้ยงานศิลปะมากมาย ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอยา่ง
งดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บภาพเขียนช้ินสาํคญั  ท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่า
ต่างๆ อาทิ พดัโบราณ , นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช้, อาวธุ ฯลฯ แลว้ชมอุทยานหลวงท่ีมีการ
เปล่ียนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาลดอกไมง้ดงามตลอดปี 

 นาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆท่ี LA ROCA VILLAGE OUTLET 
 ไดเ้วลานาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
22.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK144 / EK 418 

(แวะเปลีย่นเคร่ืองทีเ่มืองดูไบเวลา 00.45  –  03.00 น.)  

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง   กรุงเทพฯ 



 

18.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 2  ผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวสัดิภาพ…. 
 

********************************************************* 
หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ

ความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 

อตัราค่าใช้จ่าย    

  ก าหนดเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 

กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

3-10 พ.ย  // 10-17 พ.ย 
17-24 พ.ย  
24 พ.ย – 1 ธ.ค 

49,999.- 8,500 

 

 
 ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มัน  

และ/หรือภาษีประกนัภัยการเดินทาง และค่าวซ่ีา ** 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็   ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั  หากวนัเขา้พกัตรงกบั

เทศกาลงานแฟร ์หรอืการประชมุต่าง หรอือื่นๆ อนัมผีลท าใหต้อ้งมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยทางบรษิทัฯ จะ

ค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
5. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ 
7. ค่าวซ่ีาสเปน 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ค่า 

รักษาพยาบาลสาํหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ 
(เท่านั้น) 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 



 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

สั่งพิเศษ, ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
4. ทิปหวัหนา้ทวัร์ท่านละ  20 ยโูร  
5. ทิปคนขบัรถท่านละ 12 ยโูร 

 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ... 

ช าระส่วนที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนัน้ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด 
 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท  

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป  คืนมดัจาํทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วนั   ไม่คืนเงินมดัจาํไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่ขายทวัร์แก่ลูกค้าทีเ่ดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงดังร าคาญรบกา
วนผู้อืน่ เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผู้อืน่ให้ก่อนความวุ่นวายในทวัร์ ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผู้เดินทางสวน
ใหญ่) 

 บริษัทไม่ขายทวัร์แก่ท่านทีม่ีครรภ์เกนิ 4 เดือน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย) 

 บริษัทไม่ขายทวัร์แก่ท่านทีม่ีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ก่อนจองทวัร์เพือ่หา
ข้อสรุปร่วมกนั) ต้องขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผู้ร่วมเดินทางอืน่ 

 บริษัทไม่ขายทวัร์แก่ท่าน ทีต้่องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทวัร์ เพือ่หาข้อสรุป) ต้องขออภัย 
เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในหมู่คณะเป็นส่วนใหญ่ 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 



 

ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืน
ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย
จนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ี
นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต 
เพื่อใหอ้ยูใ่น ดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูก
บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระ
ผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบ
และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็น
การถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหาก
ตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนดัหมาย  และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความ
สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถาน ทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารเพิ่มเติมดงักล่าวใหแ้ก่ทางสถานทูตดว้ย 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต
เพื่อใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของทางสถานทูตเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูก
บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา  แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา 
จะอยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูตฯ เท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทัฯ จึง
ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

หมายเหตุข้อส าคัญ 
1. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจากการล่าชา้ (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทาํใหไ้ม่สามารถกิน-เท่ียว

และพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทวัร์ท่ีระบุ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะถือเป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ 
ไม่ไดรั้บค่าชดเชยใด ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน 



 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอตัรา
ค่าบริการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นสุดวสิัย  โดยจะพยายามใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัท่าน  

4. หากระหวา่งการเดินทาง ท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ
ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเขา้ หรือ ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทาํใหท้่านไม่สามารถ
เดินทางต่อไปได ้ซ่ึงถือเป็นเหตุซ่ึงอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิก
เท่ียวบิน , การล่าชา้ของสายการบิน , อุบติัเหตุ , ภยัธรรมชาติ , การจลาจล , การนดัหยดุงาน , และ
ทรัพยสิ์นส่วนตวัสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวอยู่
นอกเหนืออาํนาจการควบคุมของบริษทัฯ 

6. ในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ให ้  ถือวา่
ท่านไดส้ละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได ้

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา และเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ  เป็นตวัแทนในการจดันาํสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหา

โรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความ
เสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผู ้
มีอาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซ่ึง
อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่
ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วม
เดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก 
หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่
คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและ
ค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
 - บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี
พฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียง



 

รําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่  เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่
วานในทวัร์ ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั 
/ เวน้มีใบรับรองแพทย)์  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้
บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้
เดินทางท่านอ่ืน 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อ
หาขอ้สรุปร่วมกนั)  
- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ท่ีจะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือ
เดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนั การเดินทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนั้นได้  
- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้ง
จบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน  - เม่ือท่าน
จองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทวัร์  

  หนังสือเดินทาง 
       - ต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน (สาํหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วี
ซ่าดว้ย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า 
  รูปถ่าย 

- รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง 2 x 1.5 น้ิว จาํนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกนิ 6 เดือน 
ซ่ึงขยายจากฟิล์มเท่าน้ันรูปโพลาลอยด์ /สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนช่ือ -นามสกุลตวับรรจง
ไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงิน (เป็นภาษาองักฤษ) 
หนงัสือรับรอง ฐานะทางการเงิน จากธนาคาร 1 ฉบบั และ ใหธ้นาคารปร๊ินทส์เตทเมน้ทอ์พัเดท

ปัจจุบนัยอ้นหลงัไปหกเดือน  



 

  หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
-  กรณเีป็นพนักงาน 

- หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงานและช่วงเวลาท่ีอนุมติั
ใหล้าหยดุ  

-  กรณเีป็นเจ้าของกจิการ 
- สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน บริษทั,หา้งหุน้ส่วน ท่ีมีช่ือของผู ้

เดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนาและประทบัตราบริษทัฯ  (อายุ
ส าเนาไม่เกนิ 3 เดือน)  

-  กรณเีป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

- หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนกัศึกษาพร้อมทั้ง
เซ็นช่ือรับรองสาํเนา 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาใบสูติบัตร , ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ,ส าเนาใบเปลีย่น
นามสกุล  (ถ้ามี) กรุณาเซ็นช่ือรับรองสาํเนาเอกสารทุกฉบบั 

-  กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี   

-    ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง จะตอ้งไปทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไ ป
ต่างประเทศจากอาํเภอ หรือเขตท่ีท่านอยู ่โดยระบุช่ือผูท่ี้เด็กเดินทางไปดว้ย พร้อมแนบบตัรประชาชน
ของบิดา/มารดา 

-  เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพยีงคนเดียว  จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยู่
ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็น
ผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นตน้ 

- กรณสีมรสแล้ว  สาํเนาทะเบียนสมรส , สาํเนาใบหยา่ หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวติ) พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนา 

 
************************************************************************************  

 

 


