มาาดริ ด – ซาลลามันก้า – ปอร์
ป โต้ – ลิสบอน
ส –บาดาจอซ– เซบีย่า (ชมระบําํ ฟลาเมงโก้ก้)
คอร์โดบ้า–มหาวิหารเมซคิตา–มาดริ
า้
ด - โทเลโด
โ
–มหาวิหารโทเลโด้
พระรราชวังหลวงง -ซาราโกซ่า – บาร์เซโลน่า

กันยายน
ย – ธันวาาคม 25561
ราคคาเริ่มต้ น...72,900 บาท
บ
(รวมคค่ าวีซ่าแล้ ว)
ราคา.... 72,900 บาท: 25 ก.ย. – 3 ต.ค.,
ต 16 – 24
2 ต.ค., 277 พ.ย. – 5 ธ.ค., 4 – 12
1 ธ.ค.

วันแรก
17.30น.

23.45 น.

กรุ งเทพ
พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ สายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ (QR)แถว Q (Row Q) ประตูทางเข้าที่8
อาคารผูโ้ ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์ดว้ ยเที่ยวบิน QR981 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.40 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับความบันเทิ ง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอที วีส่วนตัวทุกที่ นั่ง และสายการบิ นฯ มี บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ม ระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุ งโดฮา
เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อต่อเครื่ องไปยังกรุ งมาดริ ด ประเทศสเปน

วันทีส่ อง

มาดริด –ซาลามันก้ า – ปอร์ โต้

01.35 น.
08.15 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งมาดริ ดด้วยเที่ยวบิน QR147 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.50 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบิน Adolfo Suárez Madrid–Barajasนําท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

20.35 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลามันก้า (ซาลามันก้า) (ระยะทาง 153ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่ โมง)เมืองทาง
ตะวันตกของประเทศสเปน ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ ตอร์เมส อดีตเป็ นศูนย์กลางของการค้าขายเมื่อครั้งสมัยอาณาจักรโรมัน
อันรุ่ งเรื อง นําท่านเดินชมมหาวิทยาลัยซาลามันก้า (University of Salamanca)ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอัลฟอนโซที่
9 แห่ งเลออนทรงก่อตั้งมหาวิทยาลัยซาลามังกาขึ้นที่เมืองนี้ จนในที่สุดมหาวิทยาลัยแห่ งนี้ ก็กลายเป็ นหนึ่ งใน
ศูนย์กลางทางวิชาการที่สาํ คัญและมีชื่อเสี ยงมากที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้ชมความงามของตึกอาคารสไตล์
บารอก และเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นได้เวลานําท่านเดินทางสู่ จตุรัสเมืองซาลามันก้า (Plaza Mayor) จตุรัส
อันงดงามที่ลอ้ มไปด้วยอาคารและบ้านเรื อนสไตล์บารอกอันงดงาม และนับได้ว่าจตุรัสกลางเมืองที่งดงามไม่แพ้
เมืองใดในประเทศสเปน นอกจากนี้จตุรัสเมืองซาลามันก้ายังได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988อิสระให้
ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต้ (Porto)(ระยะทาง 350ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30ชัว่ โมง) เมืองที่ใหญ่อนั ดับ
สองของประเทศโปรตุ เ กส (รองจากกรุ ง ลิ ส บอน)ตั้ง อยู่ท างตอนเหนื อ ของประเทศจากความสํา คัญ ด้า น
ประวัติศาสตร์ ในการเป็ นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ของยุโรปและของโลกและด้วยความที่เป็ นเมืองท่า
เก่าแก่เป็ นตลาดค้าขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปี ก่อนและมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมายจึงทําให้เมืองปอร์
โต้มีการพัฒนาพื้นที่ริมนํ้าเพื่อส่ งเสริ มบทบาทในการเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญ โดยเมืองเก่าแห่ งนี้ ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าํ โดรู
(Duoro) ซึ่ งผ่ากลางเมืองในทําให้เมืองถูกแบ่งออกเป็ น 2 ฝั่ง โดยมีบริ เวณเมืองเก่าอยูท่ างฝั่งแม่น้ าํ ด้านทิศเหนื อ
และเมืองสมัยใหม่อยูท่ างด้านทิศใต้ โดยทั้งสองฝั่งเชื่อมกันด้วยสะพาน ดอมหลุยส์ที่ 1 (Dom Luis I Bridge) ซึ่ ง
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Tryp Expo Hotel****หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม
เช้า

ปอร์ โต้ – ลิสบอน– หอคอยเบเลม – มหาวิหารเจอโรนิโม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมความงามของเมืองมรดกโลกปอร์ โต้โดยเริ่ มจากย่านจัตุรัสอเลียโดส หรื อ Praça dos Liberdade เป็ น
จัตุรัสใจกลางเมื องปอร์ โต้ที่ประกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็ นที่ทาํ การของธนาคารและโรงแรม และศาลาว่า
การเมือง (City hall)จัตุรัสแห่ งนี้ เป็ นจัตุรัสขนาดใหญ่และเป็ นแหล่งรวมอาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ในเมืองปอร์
โต้อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสอเลียโดสแห่ งนี้ จากนั้นนําท่านชมสถานี รถไฟ São Bentoซึ่ งเป็ นอาคาร
สถานี รถไฟโบราณ ภายในมี การตกแต่งด้วยกระเบื้ องเขียนสี และลวดลายสี น้ าํ เงิ น บอกเล่าเรื่ องราวของชาว
โปรตุเกส สวยงามมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางสู่กรุ งลิสบอน (Lisbon)(ระยะทาง 313ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชัว่ โมง) เมืองหลวงและเมือง
ใหญ่ที่สุดของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยูท่ ิศตะวันตกของประเทศริ มชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอ
บีเรี ย จึงได้รับอิทธิ พลจากกระแสนํ้ากัลฟ์ สตรี มทําให้กรุ งลิสบอนเป็ นเมืองที่มีภูมิอากาศอบอุ่นที่สุดในยุโรปนํา
ท่านเดินทางสูถ่ นนAvenida da Liberdadeถนนช้อปปิ้ งที่ดีสุดในกรุ งลิสบอน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งทั้งสิ นค้า แบ
รนด์เนม อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Loewe, YSL และแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure LisboaAlmada****หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่
เช้า

บาดาจอซ – เซบีย่า (ระบําฟลาเมงโก้) - มหาวิหารแห่ งเซบีย่า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั หอคอยเบเลม (Belem Tower) อดีตป้ อมปราการเพื่อป้ องกันการบุกรุ กของข้าศึกซึ่งตั้งอยู่
บริ เวณปากแม่น้ าํ เทจู จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหารเจอโรนิ โม (Jeronimos Monastery)มหาวิหารสไตล์
มานู เ อลไลน์ (Manuelline) ซึ่ ง ถู ก สร้ า งไว้เ พื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ ใ ห้ แ ก่ วาสโกดา กามา นัก เดิ น เรื อ ที่ ยิ่ง ใหญ่ ข อง
ชาวโปรตุเกสและของโลก ผูค้ น้ พบเส้นทางเดิ นเรื อสู่ ประเทศอินเดี ย นําท่านถ่ายรู ปคู่กบั อนุ เสาวรี ยด์ ิ สคัฟวอรี่
(Monument to the Discoveries) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อเป็ นเกียรติให้แก่เจ้าชายเฮนรี่ เนวิเกเตอร์ หลังพระ
องต์สิ้นพระชนม์ครบ 500 ปี ปั จจุบนั องค์กรยูเนสโก้ได้ยกให้สถานที่ท่องเที่ยวเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 นํา
ท่านเดิ นทางสู่ เ มื องบาดาจอซ (Badajoz)(ระยะทาง 228ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.30ชั่ว โมง)เมื องทาง
ตะวันตกสุ ดของประเทศสเปน และใกล้กบั ชายแดนประเทศโปรตุเกส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซบีย่า (Seville) (ระยะทาง 210ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30ชัว่ โมง)เมืองหลวงของ
แคว้นอัลดาลูเซี ย และเป็ นต้นกําเนิ ดวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศสเปน ไม่ว่าจะเป็ นการสู ้ววั กระทิง
ระบําฟลาเมงโก้ และเหล้าเชอรี่ อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเมืองท่าที่สาํ คัญของประเทศสเปนภายหลัง

จากตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสเปนในช่วงศตวรรษที่ 15 ปั จจุบนั เป็ นท่องเที่ยวที่มีนักเดินทางมา
เยีย่ มเยียนจํานวนมากนําท่านเข้าชมมหาวิหารแห่ งเซบียา่ (Seville Cathedral)มหาวิหารสไตล์โกธิ กที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศสเปน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1042 และเสร็ จสิ้ นปี ค.ศ. 1519 ภายในตกแต่ง และแกะสลักได้อย่างวิจิตรซึ่ ง
ล้วนแล้วแต่มาจากฝี มือช่างชั้นยอดจากชาติต่างๆมากกว่า 20 ประเทศ นอกจากนี้มหาวิหารแห่ งนี้ยงั เป็ นมหาวิหาร
ที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 3 ของโลกรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในอิตาลี และมหาวิหารเซนต์พอล ในอังกฤษ
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ชมระบําฟลาแมงโก้)
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Hesperia Sevilla****หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
เช้า

เซบีย่า - คอร์ โดบ้ า –มหาวิหารเมซฆิต้า – มาดริด
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านถ่ายรู ปคู่กบั พลาซ่ า เด เอสพาน่ า (Plaza de Espana) อาคารสไตล์เรเนซองก์ ผสมผสานสถาปั ตยกรรม
ตะวันออก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดงาน EXPO 29 หรื องาน Ibora – American Expo 1929 นอกจากนี้
ยัง ถู ก ใช้ เ ป็ นสถานที่ ถ่ า ยทํ า ภาพยนตร์ เรื่ องสตาร์ วอร์ อี ก ด้ ว ย นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งคอร์ โดบ้ า
(Cordoba)(ระยะทาง 143ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่ โมง) เมืองที่มีศิลปะวัฒนธรรมระหว่างมุสลิมและคริ ส
เตียน ตั้งอยู่อยู่ริมฝั่งแม่น้ าํ กัวดัลกีเบีย ซี่ งในอดีตเป็ นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชาวแขกมัวร์ ในประเทศ
สเปน นอกจากนี้ ในอดี ตยัง เป็ นเมื อ งที่ เ จริ ญรุ่ ง เรื องในทุ ก ด้าน อาทิ วรรณกรรม วิท ยาศาสตร์ ปรั ช ญาและ
การแพทย์

กลางวัน

รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นําท่านเข้าชมมหาวิหารเมซฆิตา้ (Mezquita Cathedral) ศาสนสถานอันยิง่ ใหญ่แห่ งเมืองคอร์ โดบ้า ซึ่ งในอดีตนั้น
เป็ นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสเปนและภายในออกแบบได้อย่างวิจิตรตระการตา ก่อนที่พระนางอิซา
เบลลาที่ 2 แห่ งอาณาจักรสเปนได้ทาํ การดัดแปลงให้เป็ นมหาวิหารโดยใช้พ้ืนที่บริ เวณกึ่งกลางของมัสยิด นําท่าน
เดินทางสู่ กรุ งมาดริ ด (Madrid) (ระยะทาง 395ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชัว่ โมง)เมืองหลวงของประเทศสเปน
นับตั้งแต่สมัยของพระเจ้าฟิ ลิปป์ ที่ 2 แห่ งอาณาจักรสเปนและอยูส่ ู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 660 เมตร ซึ่งถือว่า
เป็ นเมื องหลวงที่ มีความสู งจากระดับนํ้าทะเลสู งที่ สุด ในยุโรป ปั จ จุ บนั กรุ งมาดริ ด เป็ นหนึ่ ง ในเมื องที่ สําคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศสเปน

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crowne Plaza Madrid Airport ****หรือเทียบเท่ า (พักค้างคืนที่ 1)

วันทีห่ ก

มาดริด– โทเลโด้ - พระราชวังหลวง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด้(Toledo)(ระยะทาง 343ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30ชม.)อดีตเมืองหลวงของประเทศสเปน
และศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมานับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เมืองโทเลโดยังเป็ นเมืองที่ผสมผสาน
วัฒ นธรรมของ 3 วัฒ นธรรมคื อ คริ ส เตี ย น อิ ส ลานและฮี บ รู ซึ่ ง วัฒ นธรรมเหล่ า นี้ ก็ย งั ฝั ง แน่ น อยู่ใ นการใช้
ชีวิตประจําวันของประชากรในเมืองโทเลโด้มาจนถึงปัจจุบนั จากนั้นได้เวลานําท่านชมเมืองโทเลโด้ เมืองที่มีการ
ผังเมืองได้สมบูรณ์แบบมาก เพราะตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนเนิ นเขาและล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าํ ตาโค นอกจากนี้ ตวั
เมืองนั้นยังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเรื อนไว้ให้เหมือนดังในอดีต
กลางวัน

รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําเข้าเข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace or Palacio Real)พระราชวังหลวงแห่ งนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
ฟิ ลิปป์ ที่ 5 แห่ งราชวงค์บูร์บง ในปี ค.ศ. 1738 และเน้นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมอิตาเลียน และฝรั่งเศส
และภายในตกแต่งได้อย่างหรู หรา นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่ที่เก็บภาพเขียนชิ้ นสําคัญที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น
รวมไปถึงสิ่ งของมีค่าต่างๆเช่น พัดโบราณ เครื่ องใช้ และอาวุธเป็ นต้นจากนั้นได้เวลานําท่านเดินทางสู่ ปูเอร์ตาเดล
โซล (Puerta del sol) จตุรัสใจกลางเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิ ลิปที่ 3 และเป็ นจุดเริ่ มต้นในการนับ
กิโลเมตรแรกของประเทศสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) นอกจากนี้บริ เวณนี้ ยงั เต็มไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า และ ร้านค้า
ต่างๆ นําท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั อนุเสาวรี ยห์ มีกบั ต้นมาโดรนา อันเป็ นแลนด์มาร์ คของกรุ งมาดริ ด จากนั้นอิสระให้
ท่านเลือกซื้อของและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crowne Plaza Madrid Airport****หรือเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีเ่ จ็ด ซาราโกซ่ า – บาร์ เซโลน่ า– มหาวิหารซากราด้ า แฟมิเลีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า Zaragoza (ระยะทาง 317กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชัว่ โมง)ซึ่ งเป็ นเมืองหลักของ
อาณาจักรอารากอน อยูท่ างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของสเปนริ มฝั่งแม่น้ าํ เอโบรและแควสาขาอวยร์บาและกาเย
โก ในหุ บเขาตอนกลางมีภูมิทศั น์ที่หลากหลายทั้งทะเลทราย ป่ าหนาทึบ ทุ่งหญ้า ไปจนถึงทิวเขา ระหว่างทางท่าน
จะได้สัมผัสกับธรรมชาติ อนั หลากหลายถึ งเมื องซาราโกซ่ านําท่านเข้าชมมหาวิหารแม่พระแห่ งเสาศักดิ์ สิ ทธิ์
(Basilica of our lady of the pillar)หรื อที่รู้จกั ในนาม ซานตา มาเรี ย เดอร์ ฟิลลาร์ ตามตํานานสมัยแรกเริ่ มของศา
สนจักรกล่าวไว้ว่า อัครสาวกยาคอบหรื อเซนต์เจมส์ ในระยะเริ่ มแรกนั้นการเผยแพร่ พระธรรมของท่านไม่ได้
เกิดผลมากมายนัก จนกระทัง่ ท่านเห็นพระแม่มารี มาปรากฎเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มในนิ มิตนั้น พระ
นางปรากฎอยูบ่ นเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเชื่อกันว่าเป็ นเสาศักดิ์สิทธิ์ตน้ เดียวกันกับเสาในซาราโกซ่า
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นําเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า(ระยะทาง 316กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชัว่ โมง)เมืองหลวงของแคว้นคาตาลัน
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็ นเมืองท่าสําคัญของประเทศสเปนทางฝั่งทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปะที่น่าหลงใหลเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
สถาปั ตยกรรมและศิลปะที่ถกู สร้างโดยสถาปนิกและศิลปิ นผูย้ งิ่ ใหญ่นาม อันโตนีโอ เกาดี้ (Antonio Gaudi) ผูซ้ ่ ึง
นําสี สนั และความมีชีวิตชีวาทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมมาสู่เมืองบาร์เซโลน่า จนทําให้ถูกขนานนามว่า
เมืองแห่งเกาดี้ (City of Guadi)นําท่านถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหารซากราด้า แฟมิเลีย (SagradaFamillia)มหาวิหารที่ใหญ่
ที่สุดในเมืองบาร์เซโลน่าที่ต้ งั ตระหง่านอยูบ่ นถนน Carrer de Mallorca ซึ่งถูกสร้างในปี ค.ศ. 1882 โดยอันโตนิโอ
เกาดี้ภายนอกมีการตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการด้วยโทนสี ธรรมชาติดูแล้วสบายตา
นอกจากนี้ภายในยังออก
แบบอย่างชาญฉลาดโดยคํานึงถึงทิศทางของแสงแดดที่จะตกกระทบกระจกสี ต่างๆ นอกจากนี้ยงั ประดับตกแต่ง
ได้อย่างวิจิตรตระการตาจนยากต่อการพรรณนา ปัจจุบนั มหาวิหารแห่งนี้ยงั คงดําเนินการก่อสร้างและคาดว่าการ
ก่อสร้างจะเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 จากนั้นให้อิสระแก่ท่านในการเก็บภาพและเดินชมในมหาวิหาร
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NH Barcelona Sant****หรือเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปด สนามคัมป์ นู - มอนต์ จูอคิ –ถนนลารัมบลา
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านถ่ายรู ปคู่กบั สนามคัมป์ นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของ FC Barcelona ที่ถูกใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1952 มีความจุ 99,354
ที่นงั่ อีกทั้งยังเป็ นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทวีปยุโรป ปั จจุบนั มีสตาร์ ดงั มากมายที่ยงั คงเล่นที่นี่อยู่
อาทิ หลุยส์ ซัวเรส, ลีโอเนล เมสซี่ , เคราร์ ด ปิ เก้ และสตาร์ลูกหนังคนอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นทําท่านขึ้นไปจุด
ชมวิว บนยอดเขามอนต์จูอิค เพื่อชมวิวของเมืองบาร์เซโลน่า แบบพาโนราม่านําท่านเดินทางสู่ ถนนลารัมบลา (La
Rambla)ถนนที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในเมืองบาร์ เซโลน่าและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดย
ถนนแห่ งนี้ มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรที่มีสีสันตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนอีกทั้งยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของ
ร้านเสื้ อผ้า แบรนด์เนม อาทิ ZARA, MANGO, H&M เป็ นต้น และสามารถช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังอาทิ
Louis Vuittion, Loewe, Gucci และแบรนด์อื่นๆอีกมาก
กลางวัน

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

12.30น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบาร์เซโลน่า เพื่อทําการเช็คอิน และทําคืนภาษี (Tax Refund)
16.55น.ออกเดินทางจากกรุ งมาดริ ดสู่ กรุ งโดฮา ด้วยเที่ยวบินที่QR146(ใช้เวลาบินประมาณ 6.55 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การ
อาหารคํ่า และเครื่ องดื่ม
วันทีเ่ ก้ า กรุ งโดฮา -กรุงเทพฯ
00.15 น. เดินทางถึงกรุ งโดฮาเพื่อแวะเปลียนเครื่ อง
02.55 น.ออกเดินทางจากกรุ งโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR836(ใช้เวลาบินประมาณ 6.35 ชัว่ โมง)ทางสายการบินฯ มีบริ การ อาหาร
และเครื่ องดื่มระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุ งเทพ
13.30น.เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

9 วัน 6 คืน สเปน – โปรตุเกส
(รวมค่ าวีซ่าแล้ ว)
เดินทางช่ วง กันยายน – ธันวาคม 61
อัตราค่ าบริการ(บาท)

ก.ย. – ธ.ค. 61

ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่หรือ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
72,900
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
69,900
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
66,900
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
โปรดสอบถาม
พักเดี่ยวท่ านละ
10,000
ราคาทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
70,000
(BKK-MAD//BCN-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
47,900
(BKK-MAD//BCN-BKK)
กรณี มีวีซ่าแล้ว หักค่าใช้จ่ายจากราคาทัวร์ท่านละ
(ต้องส่ งหน้าวีซ่าหรื อเล่มพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าทําการตรวจสอบก่อน
3,000
การเดินทาง)
หมายเหตุ:(ราคาคิด ณ วันที่ 12พ.ค.2561)
ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานํา้ มันทีป่ รับขึน้ ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบินประกาศปรับ และ
ทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่ านั้น
หากคณะเดินทาไม่ ถึง 20ท่ าน ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 3,000 บาท
โปรแกรมท่ องเทีย่ วประเทศสเปน – โปรตุเกส(ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30กก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ าํ มัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
กรมธรรม์น้ นั คลอบคลุมถึงสุ ขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว(ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุม้ ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณี สูญหายหรื อเกิดความล่าช้า
ของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้
จัดส่ งให้
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ (ผูน้ าํ เที่ยวไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสเปน
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7วัน เท่ากับ 14ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน(คิดเป็ น 9วัน เท่ากับ 27ยูโร)
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระประจําโรงแรม (เพื่อป้ องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง)
นํ้าดื่มบนรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํ ารองทีน่ ั่งจ่ าย 30,000 บาท/ท่ าน ภายใน 2 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจํา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
ข้ อแนะนําและแจ้ งเพือ่ ทราบ
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 8 กก.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
กรณี ที่ท่านมีขอ้ จํากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการท่ อ งเที่ ย ว กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ จ าํ เป็ นสุ ด วิ สัย อาทิ การล่ า ช้า ของสาย
การบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ ําเงิ น) เดิ นทางกับคณะ บริ ษ ทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
2. ผูส้ ูงอายุที่มีความจําเป็ นต้องใช้วีลแชร์ไม้เท้า หรื อ เครื่ องมือต่างๆในการพยุงตัว
3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทวั่ ถึง)
ตั๋วเครื่องบิน
การเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่าย
ส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนดซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ที่ยกเลิก
การเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋
เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ ปทัวร์น้ นั สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
การสะสมไมล์
หากท่านเป็ นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรวันเวิลด์ (One World) ท่านสามารถสะสมไมล์กบั สายการบินกาตาร์ ได้ส่วน
Qmilesสามารถสะสมไมล์ได้ตามที่สายการบินระบุไว้ในเวปไซต์
โรงแรมและห้ อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกันซึ่ งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
กรุ ณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็ นต้น
กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ นํ้าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้า เป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถึงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 23 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศนํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่
เกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
สถานทีเ่ ข้ าชม
โปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นปิ ดทําการ หรื อ
ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯจะคืนเงิ นค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่ น้ ัน หรื อสลับโปรแกรม
เพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึ่ งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชาํ ระค่าเข้าชมไปแล้ว
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย (Lost)
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจํา ทางบริษทั ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับ
ในข้ อตกลงและเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าเชงเก้ น ประเทศสเปน

(ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทําการ)
หากผู้สมัครเคยมาสแกนนิว้ มือทีป่ ระเทศสวิตเซอร์ แลนด์ แล้ ว กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อน
1. หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนขึน้ ไป
2. รู ปถ่ ายขนาด 35 X 45 มม. จํานวน 2 ใบ พืน้ ฉากหลังสี ขาว ห้ ามมีเงา ห้ ามสวมแว่ นสายตา และจะต้ องมีความคมชั ด
และถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน
ตัวอย่ างรูปทีใ่ ช้ ในการยืน่ วีซ่า

3. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน/ สํ าเนาทะเบียนสมรส/ สํ าเนาใบมรณะบัตร
4. สํ าเนาการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล (ถ้ ามี)
5. หลักฐานการทํางาน
หากท่ านเป็ นเจ้ าของกิจการ – สํ าเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่ อของท่ านในคณะกรรมการบริ ษัท(หนังสื อ
ต้ องออกไม่ เกิน 3 เดือน ก่ อนวันไปยืน่ วีซ่า)
หากท่ านเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า – สํ าเนาจดทะเบียนพาณิชย์ ทมี่ ีชื่อท่ านเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า
หากท่ านเป็ นพนักงานบริษัท – ต้ องให้ ทางนายจ้ างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทํางาน ที่ระบุตําแหน่ ง
ระยะเวลาการจ้ างงาน และเงินเดือน พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ (จะต้ องออกหนังสื ออไม่ เกิน 30 วัน ก่ อนวันยื่นวี
ซ่ า)
หากท่ านเป็ นข้ าราชการ – ต้ องขอหนังสื อรั บรองการทํางานจากหน่ วยงานของท่ าน พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
(จะต้ องออกหนังสื ออไม่ เกิน 30 วัน ก่อนวันยืน่ วีซ่า)
หากท่ านเป็ นเจ้ าของกิจการที่ไม่ การจดทะเบียน – จะต้ องทําหนังสื อรั บรองตัวเอง พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
พร้ อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่ น สํ าเนาการเช่ าพืน้ ที่ เป็ นต้ น (บางกรณีกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ แผน
กวีซ่า เพือ่ ขอคําปรีกษาก่ อนการยืน่ วีซ่า)

กรณีเด็กทีม่ ีอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ จะต้ องเตรียมเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
1. สํ าเนาสู ติบัตร
2. ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ าขณะนั้นกําลังศีกษาอยู่ช้ันใด
3. ขอหนังสื อยินยอมจากเขต (กรณีทไี่ ม่ ได้ เดินทางทั้งครอบครัว)
หากเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่ บิดามารดา จะต้ องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกจากทางเขตหรืออําเภอ
เท่ านั้น และให้ ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสั มพันธ์ อย่ างไรกับครอบครัว
หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้ องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอเท่ านั้น และ
ระบุว่ามารดายินยอมให้ เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้ องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอเท่ านั้น และ
ระบุว่าบิดายินยอมให้ เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

6. หลักฐานการเงินต้ องเป็ นบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึ่งไม่ ระบุสถานทูต)
พร้ อมชื่อเจ้ าของบัญชี ทีอ่ อกจากธนาคารและใช้ ฉบับจริงในการยืน่ เท่ านั้นซึ่งต้ องทําก่อนการยื่นวีซ่าอย่ างน้ อย
15 วัน
สเตทเม้ นบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
ทีม่ ีการปรับสมุดก่อนหน้ าวันนัดยืน่ วีซ่าอย่ างน้ อย 20 วัน สมมุติว่าท่ านมีควิ ยืน่ วีซ่า 20 ธันวาคม ท่ านจะต้ องมี
ยอดการปรับสมุดครั้งล่าสุ ด ในวันที่ 1 ธันวาคมเป็ นครั้งสุ ดท้ าย
กรณีบัญชีฝากประจํา
สํ าเนาบัญชี ฝากประจํา จะต้ องมีวันครบกําหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริ ษัท แต่ ท่านต้ องแนบบัญชี
ออมทรัพย์ มาด้ วย
การรับรองการเงิน
จดหมายรั บรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้ านบน ต้ องระบุชื่อเจ้ าเของบัญชี และต้ องระบุชื่อผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้ วย
หากเป็ นครอบครัวเดียวกัน ท่ านจะต้ องแนบเอกสารที่แสดงความสั มพันธ์ ของเจ้ าของบัญชี และตัวท่ าน อาทิ
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน สํ าเนาทะเบียนสมรส สํ าเนาสู ติบัตร เป็ นต้ น
หากเป็ นนายจ้ างรับรองการเงินให้ ลูกจ้ าง กรุณาให้ ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื่อนายจ้ าง และชื่อลูกจ้ างที่
นายจ้ างรับรองค่ าใช้ จ่ายให้
หมายเหตุ:

ยอดเงินจะต้ องมีไม่ ตํ่ากว่ า 100,000 บาท ต่ อการยื่นวีซ่า 1 ท่ าน สํ าหรั บบัญชี ออมทรั พย์ ต้องมีการเดินบัญชี
อย่ างสมํ่าเสมอ
หากบัญชีของท่ านมีการเดินบัญชีไม่ ต่อเนื่องจะต้ องใช้ สําเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดยธนาคาร
ทุกกรณี
สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี
7. ทางบริษัทขอความร่ วมมือทุกท่ านไปสั มภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบริ ษัทจะส่ งเจ้ าหน้ าที่
ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยืน่ วีซ่า
8. กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพือ่ ทําการยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพือ่ เป็ นการเก็บสถิติ
9. ทางสถานทูตไม่ มีนโยบายในการคืนค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าให้ กบั ผู้สมัครทุกกรณี

