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วนัแรก กรุงเทพ  

16.30น.  พบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์สายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย ์ (QR)แถว Q (Row Q) ประตูทางเขา้ท่ี8
อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ดว้ยเท่ียวบิน QR835 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.50 ชัว่โมง) 
เพลิดเพลินกบัความบนัเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงโดฮา 

22.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อต่อเคร่ืองไปยงัเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 
 

วนัทีส่อง บาร์เซโลน่า – ซากราด้าแฟมิเลยี - ถนนราลมับลา 
 

00.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อต่อเคร่ืองไปยงัเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน 
01.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปนดว้ยเท่ียวบิน QR137 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาร์เซโลน่า นาํท่านเดินทางผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
  

 นาํเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า(ระยะทาง 15กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 30นาที)เมืองหลวงของแควน้คาตาลุญญ่า
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน และเป็นเมืองท่าสาํคญัของประเทศสเปนทางฝ่ังทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน  นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมและศิลปะท่ีน่าหลงใหลเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สถาปัตยกรรมและศิลปะท่ีถูกสร้างโดยสถาปนิกและศิลปินผูย้ิ่งใหญ่นาม อนัโตนีโอ เกาด้ี (Antonio Gaudi)ผู ้
ซ่ึงนาํสีสนั และความมีชีวิตชีวาทางดา้นศิลปะและสถาปัตยกรรมมาสู่เมืองบาร์เซโลน่า จนทาํใหถู้กขนานนาม
ว่า เมืองแห่งเกาด้ี (City of Guadi)นาํท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารซากราดา้ แฟมิเลีย (Sagrada Famillia)มหา
วิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองบาร์เซโลน่าท่ีตั้งตระหง่านอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca ซ่ึงถูกสร้างในปีค.ศ. 1882 
โดยอนัโตนิโอ เกาด้ีภายนอกมีการตกแต่งไดอ้ยา่งวิจิตรตระการดว้ยโทนสีธรรมชาติดูแลว้สบายตา นอกจากน้ี
ภายในยงัออกแบบอยา่งชาญฉลาดโดยคาํนึงถึงทิศทางของแสงแดดท่ีจะตกกระทบกระจกสีต่างๆ นอกจากน้ียงั
ประดับตกแต่งได้อย่างวิจิตรตระการตาจนยากต่อการพรรณนา ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ียงัคงดาํเนินการ
ก่อสร้างและคาดวา่การก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 2026 จากนั้นใหอิ้สระแก่ท่านในการเกบ็ภาพและเดิน
ชมในมหาวิหารนาํท่านถ่ายรูปคู่กบัสนามคมัป์ นู (Camp Nou)สนามฟุตบอลของ FC Barcelona ท่ีถูกใชม้า
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1952 มีความจุ 99,354 ท่ีนัง่ อีกทั้งยงัเป็นสนามฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และทวีปยโุรป ปัจจุบนั
มีสตาร์ดงัมากมายท่ียงัคงเล่นท่ีน่ีอยู ่อาทิ หลุยส์ ซวัเรส, ลีโอเนล เมสซ่ี, เคราร์ด ปิเก ้และสตาร์ลูกหนงัคนอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 
 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ถนนลารัมบลา (La Rambla)ถนนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในเมืองบาร์เซโลน่าและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบัคนทุกเพศ ทุกวยั โดยถนนแห่งน้ีมีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรท่ีมีสีสันตลอดทั้งกลางวนั
และกลางคืนอีกทั้งยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของร้านเส้ือผา้ แบรนดเ์นม อาทิ ZARA, MANGO, H&M เป็นตน้ และ



 
 

สามารถชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัอาทิ Louis Vuittion, Loewe,  Gucci และแบรนดอ่ื์นๆอีกมากบน                
ถนนกราเซียร์ (Passeig de Gracia) ถนนชอปป้ิงท่ีขายสินคา้แบรนดช์ั้นนาํ 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั NH SANTS BARCELONA **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

 
 

วนัทีส่าม บาร์เซโลน่า – ซาราโกซ่า – มาดริด 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองซาราโกซ่า Zaragoza (ระยะทาง 314กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชัว่โมง)ซ่ึงเป็นเมืองหลกัของ

อาณาจกัรอารากอน อยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของสเปนริมฝ่ังแม่นํ้าเอโบรและแควสาขาอวยร์บาและกา
เยโก ในหุบเขาตอนกลางมีภูมิทศัน์ท่ีหลากหลายทั้งทะเลทราย ป่าหนาทึบ ทุ่งหญา้ ไปจนถึงทิวเขา ระหว่าง
ทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติอนัหลากหลายถึงเมืองซาราโกซ่า 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

บ่าย นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of our lady of the pillar)หรือท่ีรู้จกัในนาม ซานตา 
มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามตาํนานสมยัแรกเร่ิมของศาสนจกัรกล่าวไวว้่า อคัรสาวกยาคอบหรือเซนตเ์จมส์ ใน
ระยะเร่ิมแรกนั้นการเผยแพร่พระธรรมของท่านไม่ไดเ้กิดผลมากมายนัก จนกระทัง่ท่านเห็นพระแม่มารีมา
ปรากฎเพื่อชกัชวนท่านไปยงักรุงเยรูซาเลม็ในนิมิตนั้น พระนางปรากฎอยูบ่นเสาท่ีถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร 
และเช่ือกันว่าเป็นเสาศักด์ิสิทธ์ิต้นเดียวกันกับเสาในซาราโกซ่านําท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) 
(ระยะทาง 314ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)เมืองหลวงของประเทศสเปนนบัตั้งแต่สมยัของพระ



 
 

เจา้ฟิลิปป์ท่ี 2 แห่งอาณาจกัรสเปนและอยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 660 เมตร ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองหลวงท่ีมี
ความสูงจากระดบันํ้าทะเลสูงท่ีสุดในยโุรป ปัจจุบนักรุงมาดริดเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียวของประเทศสเปน 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 ***ชมระบาํฟลาแมงโก ้ระบาํประจาํชาติของประเทศสเปน  ภายหลงัจากทานม้ืออาหารคํ่า***  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Melia Avenida America **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคนืที ่1) 
 

 
 

วนัทีส่ี่ พระราชวงัหลวง – พลาซ่า มายอร์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํเขา้เขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace or Palacio Real)พระราชวงัหลวงแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ 

ฟิลิปป์ท่ี 5 แห่งราชวงคบู์ร์บง ในปีค.ศ. 1738 และเน้นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิตาเลียน และ
ฝร่ังเศสและภายในตกแต่งไดอ้ยา่งหรูหรา นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีเก็บภาพเขียนช้ินสาํคญัท่ีวาดโดยศิลปิน
ในยคุนั้น รวมไปถึงส่ิงของมีค่าต่างๆเช่น พดัโบราณ เคร่ืองใช ้และอาวธุเป็นตน้ 

 

กลางวนั  รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 
 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ปูเอร์ตาเดลโซล (Puerta del sol) จตุรัสใจกลางเมืองเก่าท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ฟิลิปท่ี 3 
และเป็นจุดเร่ิมตน้ในการนบักิโลเมตรแรกของประเทศสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัเตม็ไป
ดว้ยห้างสรรพสินคา้ และ ร้านคา้ต่างๆ นาํท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนา อนัเป็นแลนด์
มาร์คของกรุงมาดริด จากนั้นอิสระใหท่้านเลือกซ้ือของและเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Melia Avenida America **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคนืที ่2) 
 



 
 

 
 

 
 

วนัทีห้่า โทเลโด้ –คอร์โดบ้า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด(้Toledo)(ระยะทาง 73ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง)อดีตเมืองหลวง

ของประเทศสเปน และศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมานบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เมืองโทเลโด
ยงัเป็นเมืองท่ีผสมผสานวฒันธรรมของ 3 วฒันธรรมคือ คริสเตียน อิสลานและฮีบรู ซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ีก็ยงั
ฝังแน่นอยู่ในการใชชี้วิตประจาํวนัของประชากรในเมืองโทเลโดม้าจนถึงปัจจุบนั จากนั้นไดเ้วลานาํท่านชม
เมืองโทเลโด ้เมืองท่ีมีการผงัเมืองไดส้มบูรณ์แบบมาก เพราะตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่นเนินเขาและลอ้มรอบไปดว้ย
แม่นํ้ าตาโค นอกจากน้ีตวัเมืองนั้นยงัคงอนุรักษ์สภาพบา้นเรือนไวใ้ห้เหมือนดงัในอดีต นาํท่านเขา้ชมมหา
วิหารโทเลโด ้(Toledo Cathedral)มหาวิหารสไตลโ์กธิก ท่ีสร้างเสร็จส้ินในช่วงปลายศตวรรษท่ี 15 และถือเป็น
มหาวิหารสไตลโ์กธิก หลงัสุดทา้ยของประเทศสเปน ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม และไดเ้ก็บของสาํคญัใน
การทาํพิธีต่างๆ ไวเ้ป็นอยา่งดี 

 

กลางวนั  รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบา้(Cordoba)(ระยะทาง 343 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30ชัว่โมง) เมืองท่ีมี
ศิลปะวฒันธรรมระหว่างมุสลิมและคริสเตียน ตั้งอยู่อยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ ากวัดลักีเบีย ซ่ีงในอดีตเป็นเมืองศูนยก์ลาง



 
 

ทางวฒันธรรมของชาวแขกมวัร์ในประเทศสเปน นอกจากน้ีในอดีตยงัเป็นเมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองในทุกดา้น อาทิ 
วรรณกรรม  วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์

 

เยน็ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Abetos del Maestre Escuela**** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีห่ก มหาวหิารเมซฆต้ิา – กรานาด้า – พระราชวงั ลา อลัฮัมบรา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านเขา้ชมมหาวิหารเมซฆิตา้ (Mezquita Cathedral)  ศาสนสถานอนัยิง่ใหญ่แห่งเมืองคอร์โดบา้ ซ่ึงในอดีต

นั้นเป็นมสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศสเปนและภายในออกแบบไดอ้ย่างวิจิตรตระการตา ก่อนท่ีพระ
นางอิซาเบลลาท่ี 2 แห่งอาณาจกัรสเปนไดท้าํการดดัแปลงให้เป็นมหาวิหารโดยใชพ้ื้นท่ีบริเวณก่ึงกลางของ
มสัยดิ 

 

กลางวนั  รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาดา้(Granada)(ระยะทาง 202ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้ง
อยูเ่ทือกเขาเซียร์ราเนวาดา บริเวณท่ีแม่นํ้าดาร์โร (Darro) และแม่นํ้าเฮนิล (Genil) มาบรรจบกนั เมืองแห่งน้ีเตม็
ไปด้ว ยมนต์ เ ส น่ ห์ทางด้ านสถา ปัตยกรรม  โดย เฉพาะ ป้อมปราการและพระราชวังอ าลัมบ
รา (Alhambra)พระราชวงัแขกมวัร์ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งสมบูรณ์แบบท่ีสุดและถือว่าเป็นพระราชวงัเดียว
ท่ียงัหลงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปปัจจุบนัป้อมปราการและพระราชวงัอาลมับราเป็นหน่ึงในส่ิงปลูกสร้างท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดของมรดกทางประวติัศาสตร์ของมุสลิมยิว และคริสต์และยงัทาํให้เมืองน้ีเป็นจุดสนใจใน
บรรดาเมืองท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของสเปนเป็นอย่างมากและเป็นท่ีตั้งของ 1 ใน 3 มหาวิทยาลยัท่ีดีสุดใน
ประเทศสเปน (อีกสองเมืองคือซาลามงักา และซานติอาโกเดกอมโปสเตลา) นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัอาลมับ
รา (Alhambra Palace)เคยเป็นท่ีพาํนกัขอกษตัริยช์าวมวัร์และเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของมรดกทาง
ประวติัศาสตร์ของมุสลิมยิว และคริสตปั์จจุบนัเป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งสถาปัตยกรรมมุสลิมกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก  เขตพระราชวงัประกอบข้ึนดว้ยส่วนท่ีเป็นป้อมปราการมีกาํแพงและหอรบสร้างดว้ยหินสี
แดง ทาํใหไ้ดช่ื้อในภาษาอาหรับว่า "กาลตัอลัฮามบรา" ซ่ึงแปลว่า ป้อมแดง ภายในกาํแพงเป็นเชิงเทิน และตวั
พระราชวงัอลัคาซาร์ ซ่ึงประกอบดว้ยหนา้พระลาน ทอ้งพระโรง  แต่ละดา้นของพระราชวงัประดบัประดา 



 
 

สวยงามและเป็นเอกลกัษณ์  มีห้องมุขห้องชุด สนามหญา้ พระแกล พระทวาร ผนงักาํแพงภายในไดมี้การ
แกะสลกัลวดลายไวด้ว้ยความปราณีตงดงาม 

 

เยน็ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Abba Granada **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

 
 

วนัทีเ่จ็ด กรานาด้า – เซบีย่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั มหาวิหารกรานาดา้ (Granada Cathedral)โบสถส์ไตลโ์รมนัคาทอลิกภายในมีความสวยงาม 

และเป็นมหาวิหารใหญ่อนัดับ 4 ของโลกท่ีมีแท่นบูชาแกรนด์และโบสถ์หลายแห่งหินก้อนแรกของมหา
วิหารกรานาดาถูกวางไวเ้ม่ือปี ค.ศ.1523 มหาวิหารกรานาดามีโบสถห์ลายแห่งท่ีมีอายแุละรูปแบบต่างกนัท่ี
น่าสนใจมากท่ีสุดคือโบสถข์อง Nuestra Senora de la Antigua มหาวิหารกรานาดาถูกสร้างข้ึนภายในซุม้ไม่



 
 

สมบูรณ์  จากหอคอย 2 แห่งมีการวางแผนไวเ้พียงแห่งเดียวและความสูงตอ้งลดลงเน่ืองจากรากฐานของมหา
วิหารโกธิคไม่สามารถตา้นทานมวลหนกัของหอคอยได ้จากนั้นอิสระใหท่้านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั  รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเซบียา่(Seville)(ระยะทาง 251ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45ชัว่โมง)เมืองหลวงของ
แควน้อลัดาลูเซีย และเป็นตน้กาํเนิดวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสเปน ไม่ว่าจะเป็นการสู้ววั
กระทิง ระบาํฟลาเมงโก ้และเหลา้เชอร่ี อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเมืองท่าท่ีสําคญัของประเทศ
สเปนภายหลงัจากตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรสเปนในช่วงศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัเป็นท่องเท่ียวท่ีมี
นกัเดินทางมาเยี่ยมเยียนจาํนวนมากนาํท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งเซบียา่ (Seville Cathedral)มหาวิหารสไตล์
โกธิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสเปน ถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1042 และเสร็จส้ินปีค.ศ. 1519 ภายในตกแต่ง และ
แกะสลกัไดอ้ยา่งวิจิตรซ่ึงลว้นแลว้แต่มาจากฝีมือช่างชั้นยอดจากชาติต่างๆมากกว่า 20 ประเทศ นอกจากน้ีมหา
วิหารแห่งน้ียงัเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของโลกรองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ในอิตาลี และ
มหาวิหารเซนตพ์อล ในองักฤษ 

 

เยน็ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Abades Benacazon **** หรือเทยีบเท่า 

 

 
 

วนัทีแ่ปด อโิวร่า – ลสิบอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั พลาซ่า เด เอสพาน่า (Plaza de Espana) อาคารสไตลเ์รเนซองก ์ผสมผสานสถาปัตยกรรม

ตะวนัออก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการจดังาน EXPO 29 หรืองาน Ibora – American Expo 1929 
นอกจากน้ียงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ืองสตาร์วอร์อีกดว้ย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอิโวร่า (Evora) 
(ระยะทาง 324ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30ชัว่โมง)เมืองท่ีถูกตั้งข้ึนมาตั้งแต่สมยัโรมนั และเจริญรุ่งเรือง
สูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัยงัคงมีโบราณสถานท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิหาร กาํแพง และ
โบสถท่ี์ยงัคงถูกรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี และไดรั้บข้ึนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1986 

 

กลางวนั  รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 



 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่กรุงลิสบอน (Lisbon)(ระยะทาง 210ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30ชัว่โมง) เมืองหลวง
และเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยูทิ่ศตะวนัตกของประเทศริมชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกของ
คาบสมุทรไอบีเรีย จึงไดรั้บอิทธิพลจากกระแสนํ้ ากลัฟ์สตรีมทาํให้กรุงลิสบอนเป็นเมืองท่ีมีภูมิอากาศอบอุ่น
ท่ีสุดในยโุรปนาํท่านชอ้ปป้ิงบนถนนคนเดิน อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัต่างๆ อาทิ Louis Vuitton, 
Prada, Burberry และแบรนด์ิอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

เยน็ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั VIP Grand Lisboa **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

 
 

วนัทีเ่ก้า ลสิบอน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นาํท่านแวะถ่ายรูปคู่กบั หอคอยเบเลม (Belem Tower) อดีตป้อมปราการเพ่ือป้องกนัการบุกรุกของขา้ศึกซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณปาก

แม่นํ้ าเทจู  จากนั้นนาํท่านเขา้ชมมหาวิหารเจอโรนิโม (Jeronimos Monastery)มหาวิหารสไตลม์านูเอลไลน์ 
(Manuelline) ซ่ึงถูกสร้างไวเ้พื่อเป็นอนุสรณ์ใหแ้ก่ วาสโกดา กามา นกัเดินเรือท่ียิง่ใหญ่ของชาวโปรตุเกสและ
ของโลก ผูค้น้พบเสน้ทางเดินเรือสู่ประเทศอินเดีย นาํท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียดิ์สคฟัวอร่ี (Monument to the 



 
 

Discoveries) สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1960 เพื่อเป็นเกียรติใหแ้ก่เจา้ชายเฮนร่ี เนวิเกเตอร์ หลงัพระองตส้ิ์นพระชนม์
ครบ 500 ปี ปัจจุบนัองคก์รยเูนสโกไ้ดย้กใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1983 

 

10.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงลิสบอน สนามบินLisbon Portela Airport เพื่อทาํการเช็คอิน และทาํคืนภาษี 
(Tax Refund) 

14.30 น.ออกเดินทางจากกรุงลิสบอนสู่กรุงโดฮา ดว้ยเท่ียวบินท่ีQR342(ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง)  
23.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮาเพื่อแวะเปลียนเคร่ือง 
 

 
 

วนัทีสิ่บ กรุงโดฮา -กรุงเทพฯ 

02.40 น.ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR832(ใช้เวลาบินประมาณ 6.30ชัว่โมง)ทางสายการบินฯ มีบริการ 
อาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ 

13.30น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

10 วนั 7 คนื สเปน โปรตุเกส 
 

อตัราค่าบริการ(บาท) 8-17 เม.ย. 63 1-10 พ.ค. 63 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 79,900 75,900 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เสริมเตยีง) 

76,900 72,900 
 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่
เสริมเตยีง) 

73,900 69,900 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตยีง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดีย่วท่านละ 12,000 12,000 

ราคาทีน่ั่งช้ันธุรกจิ (Business Class) เร่ิมต้นทีท่่านละ 
(BKK-BCN//LIS-BKK) 

95,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋ (Land Only) 
(BKK-BCN//LIS-BKK) 

59,900 55,900 

ค่าวซ่ีาเชงเก้น (ประเทศสเปน) ประมาณ 3,200 
 

หมายเหตุ:(คดิ ณ วนัที ่13พ.ย. 2562) 
 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานํา้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบิน 
ประกาศปรับ และทีม่ีเอกสารยนืยนัเท่าน้ัน  
 กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะชําระค่าบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะ
ให้บริการต่อไป 
 

โปรแกรมท่องเทีย่วประเทศสเปน และโปรตุเกส(ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 



 
 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์ (QR) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ 
และมีนํ้าหนกัไม่เกิน  30 กิโลกรัม/ท่าน ) 
 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ้ ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 
2,000,000 บาทกรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจาํตวั(ประกนัภยัไม่ครอบคลุม
ผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ือเพ่ิมความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหาย
หรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมต์ามเอกสารท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/
วนั), ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้าํเท่ียวไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถงึ 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั(คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 ยโูร) 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประเทศเนเธอร์แลนด ์
 นํ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสมัภาระประจาํโรงแรม (เพ่ือป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋า
ดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการชําระค่าบริการและการจองทวัร์ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินมดัจาํ งวดท่ี 1: สาํรองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจาํแลว้เท่านั้น 
2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองคิวยืน่วซ่ีา 

ภายใน 2 วนันบัจากวนัจองทวัร์ หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์
โดยอตัโนมติัในกรณีท่ีชาํระค่ามดัจาํมาแลว้ จะถือวา่การจองท่ีนัง่ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 



 
 

 
 
3. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั)ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

4. การยืน่วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยืน่วีซ่าไม่เหมือนกนัทั้งแบบหมู่คณะ 
และยื่นรายบุคคล (แสดงตน)ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้าก
เจา้หนา้ท่ี 

5. นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง
กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั 
ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการ

จอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้การ
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่
กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ 
อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีชาํระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การ
ยืน่วซ่ีาล่วงหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 
วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 25,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 
20-43 วนั) 



 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์(สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ
ทั้งหมด 

4. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์
ทั้งหมด 

5. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั 
ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 
 

เงือ่นไขและข้อกาํหนดอืน่ๆ 
1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 
โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการเดินทางแต่หากทาง
นกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีกาํหนด
เพ่ือใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คาํ นาํหนา้ 
ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิได้
ส่งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํหรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็น
ฝ่ายส่งขอ้มูลมาผดิพลาดเองใหก้บัทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กบั 
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะคาํนึงถึง ความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 



 
 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียว 
ท่ีมิไดเ้กิดจากความผดิของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความ
เจบ็ป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของ
สายการบินเหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 
ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์ พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือ่ทราบ 
 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้
ท่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 30กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกั
ไม่เกิน 7กก. 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จาํกดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้
ของสายการบิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร 
ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํ
การตกลง หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่า
ทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  



 
 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียว
ใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ย
ตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจาํเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เดก็ท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ขายก่อนเพ่ือไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรสตาร์ อลัไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์
กบัสายการบินสวสิแอร์ได ้อาทิ รอยลั ออคิดพลสัส่วนไมล ์แอนด ์สไมล ์(Mile and More) สามารถสะสมไมล์
ได ้100% 
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3
เตียง( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกั
มีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกั
แบบ 3 เตียงได ้



 
 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ี
มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด
ตะไบเลบ็เป็นตน้กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้ เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจ
อยา่งละเอียดอีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้
ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์าร
การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึน
เคร่ืองไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับ
ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง
นํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการ
บินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมี
ความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่
มาตราฐานได้ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน 
(Hand carry) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

สถานทีเ่ข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น
ปิดทาํการ หรือปิดโดยมิไดแ้จ้งล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเขา้ชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของ
สถานท่ีนั้น หรือสลบัโปรแกรมเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุ
ใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการ
คืนเงินใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากไดช้าํระค่าเขา้ชมไปแลว้ 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 
สายการบินจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 
600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ
ประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ
หาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น 
นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน
ได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงนิมดัจาํ ทางบริษทัถอืว่าท่านได้ยอมรับใน
ข้อตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ข้างต้นแล้ว 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาเชงเก้น ประเทศสเปน 

(ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 15 วนัทาํการ) 
หากผู้สมคัรเคยมาสแกนนิว้มอืทีป่ระเทศสวติเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อน 

1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายขนาด 35 X 45 มม. จํานวน 2 ใบ พืน้ฉากหลงัสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจะต้องมีความคมชัด

และถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
ตัวอย่างรูปทีใ่ช้ในการยืน่วซ่ีา 

 



 
 

 
 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน/ สําเนาทะเบียนสมรส/ สําเนาใบมรณะบัตร 
4. สําเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี) 
5. หลกัฐานการทาํงาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – สําเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท
(หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวนัไปยืน่วซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – สําเนาจดทะเบียนพาณชิย์ทีมี่ช่ือท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทํางาน ที่ระบุ
ตําแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน 
ก่อนวนัยืน่วซ่ีา) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานของท่าน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา) 

 
 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องทําหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น สําเนาการเช่าพืน้ที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่
แผนกวซ่ีา เพือ่ขอคาํปรีกษาก่อนการยืน่วซ่ีา) 
 



 
 

 
กรณเีด็กทีมี่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

1. สําเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะน้ันกาํลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยนิยอมจากเขต (กรณทีีไ่ม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดามารดา จะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออําเภอ
เท่าน้ัน และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
 หากเดินทางกบับิดา มารดาจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่ามารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 
 หากเดินทางกบัมารดา บิดาจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่าบิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 

 
6. หลกัฐานการเงินต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซ่ึงไม่ระบุสถานทูต)
พร้อมช่ือเจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการยื่นเท่าน้ันซ่ึงต้องทําก่อนการยื่นวีซ่า 20 
วนั 
 สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดยื่นวีซ่า 20 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวยื่นวีซ่า 20 ธันวาคม ท่านจะต้องมียอด
การปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวนัที ่1 ธันวาคมเป็นคร้ังสุดท้าย 

กรณบัีญชีฝากประจํา 
 สําเนาบัญชีฝากประจํา จะต้องมีวันครบกําหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

 
 
 
 
 
 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอยีดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย  



 
 

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 
อาท ิสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร เป็นต้น 
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือ
ลูกจ้างทีน่ายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน สําหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชี
อย่างสม่ําเสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้สําเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณ ี
 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี

 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะส่ง
เจ้าหน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยืน่วซ่ีา  

8. กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต เพือ่ทําการยกเลกิวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะมีการบันทกึในนามบริษัทเพือ่เป็นการเกบ็สถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาให้กบัผู้สมัครทุกกรณ ี 

 
 
 
 

8วนั 6 คนื สวสิ – อติาล ี
เดินทาง: 9-16 เม.ย. 63 
 

อตัราค่าบริการ (บาท) 9-16 เม.ย. 63 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 92,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง) 

89,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตียง) 

86,900 



 
 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม
เตียง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวท่านละ 12,000 

ราคาทีน่ั่งช้ันธุรกจิ (Business Class) ชําระเพิม่จากราคาทวัร์ 
เร่ิมต้นทีท่่านละ 
(BKK-ZRH//PRG-BKK) 

95,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-ZRH//PRG-BKK) 

72,900 

ค่าวซ่ีาเชงเก้น ประเทศสวติเซอร์แลนด์ประมาณ 3,200 

หมายเหตุ:(คดิ ณ วนัที ่30ต.ค.2562) 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานํา้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบินประกาศปรับ 
และทีมี่เอกสารยนืยนัเท่าน้ัน  
 กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดินทางน้อยกว่าทีก่าํหนดเพือ่ให้คณะเดินทางได้ทางเรายนิดีทีจ่ะให้บริการต่อไป 

 

โปรแกรมท่องเทีย่วประเทศสวสิเซอร์แลนด์ (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินสวสิแอร์ (LX) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบและมีนํ้าหนกัไม่เกิน

23 กิโลกรัม/ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจาํตวั (เง่ือนไขตามกรรม)์(ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุ
เกิน 85 ปี)หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือ
เกิดความล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารท่ี
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้าํเท่ียวไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 สวิสฟรังค ์/ ท่าน / วนั (คิดเป็น 7วนั เท่ากบั 14สวิสฟรังค)์ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3สวิสฟรังค ์/ ท่าน / วนั(คิดเป็น 8วนั เท่ากบั 24สวิสฟรังค)์ 
 ค่าวีซ่าเชงเกน้ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์



 
 

 นํ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสมัภาระประจาํโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระค่าบริการและการจองทวัร์ 
7. นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินมดัจาํ งวดท่ี 1: สาํรองท่ีนัง่จ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะ

ยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจาํแลว้เท่านั้น 
8. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจองทวัร์ หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติัในกรณีท่ี
ชาํระค่ามดัจาํมาแลว้ จะถือวา่การจองท่ีนัง่ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

9. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั)ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

10. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนัทั้งแบบหมู่คณะ และยื่น
รายบุคคล (แสดงตน)ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี 

11. นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ชาํระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทางกรณี
นกัท่องเท่ียวไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

12. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
7. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้ง

ส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

8. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่ทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคาร
ท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีชาํระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีา
ล่วงหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 25,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์(สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 



 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

9. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด 

10. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
11. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

12. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20ท่าน 
 

เงื่อนไขและข้อกาํหนดอืน่ๆ 
9. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
10. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่
ท่าน 

11. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทางแต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ี
จะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะ
ใหบ้ริการต่อไป 

12. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คาํ นาํหนา้ ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํหรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผดิพลาดเอง
ใหก้บัทางบริษทัเรา 

13. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะคาํนึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

14. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิม่ข้ึนของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบินเหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

15. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

16. มคัคุเทศก ์ พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

 



 
 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือ่ทราบ 
 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 8 กก. 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่านโดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จาํกดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              
การบิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึง
และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน  ในกรณี ท่ี ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ  ในการใช้บ ริการ ท่ีทางทัว ร์จัดให้  ยกเว้นท่านได้ทําการตกลง                
หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           
เขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
4. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
5.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจาํเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
6. เดก็ท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ี
ยกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ใน
กรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 



 
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรสตาร์ อลัไลแอนซ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบิน
สวิสแอร์ได ้อาทิ รอยลั ออคิดพลสัส่วนไมล ์แอนด ์สไมล ์(Mile and More) สามารถสะสมไมลไ์ด ้
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะ
ทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็น
ตน้กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้ เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองไดแ้ละ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 23กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 



 
 

 

สถานทีเ่ข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดทาํการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเขา้ชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากไดช้าํระค่าเขา้ชมไป
แลว้ 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงนิมดัจาํ ทางบริษทัถอืว่าท่านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาเชงเก้น ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

(ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 10 วนัทาํการ) 
หากผู้สมคัรเคยมาสแกนนิว้มอืทีป่ระเทศสวติเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อน 

10. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
11. รูปถ่ายขนาด 35 X 45 มม. จํานวน 2 ใบ พืน้ฉากหลงัสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด

และถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
ตัวอย่างรูปทีใ่ช้ในการยืน่วซ่ีา 

 

 
 

12. สําเนาทะเบียนบ้าน/ สําเนาทะเบียนสมรส/ สําเนาใบมรณะบัตร 
13. สําเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ (ถ้ามี) 
14. หลกัฐานการทาํงาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – สําเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท
(หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวนัไปยืน่วซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – สําเนาจดทะเบียนพาณชิย์ทีมี่ช่ือท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทํางาน ที่ระบุ
ตําแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน 
ก่อนวนัยืน่วซ่ีา) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานของท่าน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ
(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา) 



 
 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องทําหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น สําเนาการเช่าพืน้ที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่
แผนกวซ่ีา เพือ่ขอคาํปรีกษาก่อนการยืน่วซ่ีา) 
 

 
กรณเีด็กทีมี่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

4. สําเนาสูติบัตร 
5. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะน้ันกาํลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 
6. ขอหนังสือยนิยอมจากเขต (กรณทีีไ่ม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดามารดา จะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออําเภอ
เท่าน้ัน และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
 หากเดินทางกบับิดา มารดาจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่ามารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 
 หากเดินทางกบัมารดา บิดาจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่าบิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 

 
15. หลกัฐานการเงินต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซ่ึงไม่ระบุสถานทูต)
พร้อมช่ือเจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการยื่นเท่าน้ันซ่ึงต้องทําก่อนการยื่นวีซ่าอย่าง
น้อย 15 วนั 
 สเตทเม้นบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดยื่นวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวยื่นวีซ่า 15 ธันวาคม ท่าน
จะต้องมียอดการปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวนัที ่1 ธันวาคมเป็นคร้ังสุดท้าย 

กรณบัีญชีฝากประจํา 
 สําเนาบัญชีฝากประจํา จะต้องมีวันครบกําหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอยีดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 
อาท ิสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร เป็นต้น 



 
 

 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือ
ลูกจ้างทีน่ายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยืน่วซ่ีา 1 ท่าน สําหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชี
อย่างสม่ําเสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้สําเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณ ี
 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี

 

16. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะส่ง
เจ้าหน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยืน่วซ่ีา  

17. กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต เพือ่ทําการยกเลกิวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะมีการบันทกึในนามบริษัทเพือ่เป็นการเกบ็สถิติ 

18. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาให้กบัผู้สมัครทุกกรณ ี 

 
 
 


