
 

  

 

 

  

TOUR HIGHLIGHTS 

• กรุงมาดรดิ 
• เมอืงเซโกเวยี 
• เมอืงคอรโ์ดบา้ 
• เมอืงเซบยี่า 
• เมอืงกรานาดา้ 
• เมอืงบาเลนเซยี 
 

• พระราชวงัหลวง 
• เมอืงโทเลโด ้
• มหาวหิารเมซฆติา้ 
• พระราชวงัอลัฮมับรา 
• เมอืงอลคินัเต้ 
• เมอืงบารเ์ซโลน่า 

SPECIAL! 

• พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อร่อยกบัอาหารพืน้เมอืงและจนี
ตลอดการเดนิทาง 

• ชมระบ าฟลาโก้ 
• อิม่อร่อยเมนูขา้วผดัสเปน เมนูทาปาส และขาหมสูเปน 
• น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด 

149,900.- (รวมค่าวซี่า) 
6 - 15 เม.ย. 66 
(สงกรานต)์ 

1 - 10 พ.ค. 66 
(วนัแรงงาน) 

 

 

ตารางการเดินทาง 

 



 

  

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร 

โรงแกรมท่ีพกั 
B L D 

1 
• กรุงเทพ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคาน์เตอรส์ายการบนิลุฟแทนซ่า (LH) เดนิทางสู่มวินิค เทีย่วบนิ LH773  

  
 

  

2 
• เดนิทางสู่กรุงมาดรดิ เทีย่วบนิ LH1800  
• เมอืงเซโกเวยี 
• กรุงมาดรดิ 

 

❌ 

 
✓ ✓ 

NH Collection Madrid Palacio de Tepa 
**** หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่1) 

3 
• เมอืงโทเลโด ้
• กรุงมาดรดิ, พระราชวงัหลวง ✓ ✓ ✓ 

NH Collection Madrid Palacio de Tepa 
**** หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่2) 

4 
• เมอืงคอรโ์ดบา้, มหาวหิารเมซฆติา้ 
• เมอืงเซบยี่า. ชมระบ าฟลาแมงโก้ ✓ ✓ ✓ 

Melia Sevilla **** 
 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่3) 

5 
• เมอืงเซบยี่า 
• เมอืงกรานาดา้ ✓ ✓ ✓ 

Melia Granada **** หรอืเทยีบเท่า 
 (พกัคา้งคนืที ่4) 

6 
• พระราชวงัอาลมับรา 
• เมอืงอลกินัเต ้ ✓ ✓ ✓ 

NH Alicante 
 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่5) 

7 
• เมอืงอลกินัเต ้
• เมอืงบาเลนเซยี ✓ ✓ ✓ 

Bacelo Valencia ***** หรอืเทยีบเท่า 
(พกัคา้งคนืที ่6) 

8 
• เมอืงบารเ์ซโลน่า 
• ถนนลาลมับรา และถนนกราเซยีร ์ ✓ ✓ ✓ 

H10 Marina **** หรอืเทยีบเท่า 
(พกัคา้งคนืที ่7) 

9 
• เมอืงบารเ์ซโลน่า 
• สนามบนินานาชาตบิารเ์ซโลน่า ออกเดนิทางสู่มวินิค เทีย่วบนิที ่LH1815  
• สนามบนินานาชาตมิวินิค ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ เทีย่วบนิที ่LH772  

✓ 
 

❌ 

 
  

10 • เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ     



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 1 



 

  

Day 1 : กรงุเทพ 

09.30 น. พบเจา้หน้าทีแ่ละมคัคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรส์ายการบินลุฟแทนซ่า (LH) 
แถว G ประตูทางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภมิู 

12.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินิค ประเทศเยอรมนัดว้ยเทีย่วบนิ LH773 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.10 ชัว่โมง)  ทางสาย
การบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหว่างเทีย่วบนิสูเ่มอืงมวินิค 

 

 

Day 2 : มิวนิค - กรงุมาดริด – เมืองเซโกเวีย 

05.20 น. 
08.30 น. 
11.10 น. 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิเมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนั และน าท่านเขา้สูพ่ธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

ออกเดนิทางสูก่รุงมาดรดิ ประเทศสเปนดว้ยเทีย่วบนิ LH1800 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.40 ชัว่โมง) 
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิาดรดิ – บาราฆสั  
น าท่านเดนิทางสูก่รงุมาดริด (Madrid) เมอืงหลวงของประเทศสเปนนับตัง้แต่สมยัของพระเจา้ฟิลปิป์ที ่2 แห่ง
อาณาจกัรสเปนและอยู่สงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 660 เมตร ซึง่ถอืว่าเป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลสงูทีสุ่ดในยุโรป ปัจจุบนักรุงมาดรดิเป็นหนึ่งในเมอืงทีส่ าคญัทางดา้นเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว
ของประเทศสเปน  
 

DAY 2 



 

  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 

Day 2 : มิวนิค - กรงุมาดริด – เมืองเซโกเวีย  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซโกเวีย (Segovia) (ระยะทาง 91.2 ก.ม.ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) เมอืง

มรดกโลกแห่งแควน้คาสตลี และเลออนของประเทศสเปน อนัเตม็ไปดว้ยมนต์เสน่หข์องสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก ์  น าท่านถ่ายรปูคู่กบัท่อส่งน ้าโรมนั (Roman Aqueduct) อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ซึง่ถูกสรา้งขึน้
ในปลายครสิต์ศตวรรษที่ 1 ถงึต้นครสิต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมนัขณะที่ก าลงัขยายอ านาจในคาบสมุทรไอ
บเีรยีเพือ่น าน ้าจากแม่น ้าฟรีโอ (Río Frío) ซึง่ห่างออกไปประมาณ 18 กโิลเมตรเขา้สูต่วัเมอืง ซึง่ตอ้งยกระดบั
ตวัสะพานขึน้ในช่วง 1 กโิลเมตรสุดทา้ยจากภูเขากวาดารร์ามาถงึก าแพงเมอืงเก่า  
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NH Collection Madrid Palacio de Tepa **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1) --- 

 

 

 



 

  

 

Day 3 : เมืองโทเลโด้ - พระราชวงัหลวง - กรงุมาดริด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโทเลโด้ (Toledo) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อดตีเมอืง
หลวงของประเทศสเปน และศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมมานับแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั เมอืงโทเล
โดยงัเป็นเมอืงทีผ่สมผสานวฒันธรรมของ 3 วฒันธรรมคอื ครสิเตยีน อสิลานและฮบีร ูซึง่วฒันธรรมเหล่านี้ก็ยงั
ฝังแน่นอยู่ในการใชช้วีติประจ าวนัของประชากรในเมอืงโทเลโดม้าจนถงึปัจจุบนั จากนัน้ได้เวลาน าท่านชมเมอืง
โทเลโด้ เมอืงที่มกีารผงัเมอืงได้สมบูรณ์แบบมาก เพราะตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่บนเนินเขาและล้อมรอบไปด้วยแม่
น ้ าตาโค นอกจากนี้ตัวเมืองนั ้นยังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเรือนไว้ให้เหมือนดังในอดีต น าท่านเข้าชม                    
มหาวิหารโทเลโด้ (Toledo Cathedral) มหาวหิารสไตล์โกธกิ ทีส่รา้งเสรจ็สิน้ในช่วงปลายศตวรรษที ่15 และ
ถอืเป็นมหาวหิารสไตล์โกธกิ หลงัสุดท้ายของประเทศสเปน ภายในตกแต่งได้อย่างสวยงาม และได้เก็บของ
ส าคญัในการท าพธิตี่างๆ ไวเ้ป็นอย่างด ี
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 

DAY 3 



 

  

Day 3 : เมืองโทเลโด้ - พระราชวงัหลวง - กรงุมาดริด 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่กรงุมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของ
ประเทศสเปนนับตัง้แต่สมยัของพระเจ้าฟิลปิป์ที่ 2 แห่งอาณาจกัรสเปนและอยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 
660 เมตร ซึง่ถอืว่าเป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามสูงจากระดบัน ้าทะเลสงูทีสุ่ดในยุโรป ปัจจุบนักรุงมาดรดิเป็นหนึ่งใน
เมืองที่ส าคญัทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศสเปน น าท่านเดินทางสู่ ปูเอร์ตาเดลโซล 
(Puerta del sol) จตุรสัใจกลางเมอืงเก่าทีถู่กสร้างขึ้นในสมยัพระเจ้าฟิลปิที ่3 และเป็นจุดเร่ิมต้นในการนับ
กิโลเมตรแรกของประเทศสเปน (กิโลเมตรท่ีศนูย)์ นอกจากนี้บรเิวณนี้ยงัเต็มไปดว้ยห้างสรรพสนิค้า และ 
ร้านค้าต่างๆ น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรีย์หมีกบัต้นมาโดรนา อนัเป็นแลนด์มาร์คของกรุงมาดริด 
จากนัน้อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของและเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NH Collection Madrid Palacio de Tepa **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2) --- 

 



 

  

 

Day 4 : คอรโ์ดบา้ – มหาวิหารเมซฆิต้า – เซบีย่า - ชมระบ าฟลาแมงโก้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอรโ์ดบ้า (Cordoba) (ระยะทาง 396 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
เมอืงที่มศีิลปะวฒันธรรมระหว่างมุสลิมและครสิเตียน ตัง้อยู่อยู่รมิฝัง่แม่น ้ากวัดลักีเบีย ซี่งในอดีตเป็นเมอืง
ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมของชาวแขกมวัรใ์นประเทศสเปน นอกจากนี้ในอดตียงัเป็นเมอืงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในทุก
ดา้น อาท ิวรรณกรรม  วทิยาศาสตร ์ปรชัญาและการแพทย์ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 

 

 

 

 

 

DAY 4 



 

  

Day 4 : คอรโ์ดบา้ – มหาวิหารเมซฆิต้า – เซบีย่า - ชมระบ าฟลาแมงโก้ 

บ่าย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเมซฆิต้า (Mezquita Cathedral)  ศาสนสถานอนัยิง่ใหญ่แห่งเมอืงคอร์โดบ้า ซึ่งใน
อดตีนัน้เป็นมสัยดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศสเปน และภายในออกแบบไดอ้ย่างวจิติรตระการตา ก่อนทีพ่ระ
นางอซิาเบลลาที่ 2 แห่งอาณาจกัรสเปนได้ท าการดดัแปลงให้เป็นมหาวหิารโดยใช้พื้นที่บรเิวณกึ่งกลางของ
มสัยดิ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซบีย่า (Sevilla) (ระยะทาง 139 ก.ม.ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
เมอืงหลวงของแควน้อลัดาลูเซยี และเป็นตน้ก าเนิดวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสเปน ไม่ว่าจะเป็น
การสูว้วักระทงิ ระบ าฟลาเมงโก้ และเหล้าเชอรี่ อกีทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเมืองท่าที่ส าคญัของ
ประเทศสเปนภายหลงัจากตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจกัรสเปนในช่วงศตวรรษที่ 15 ปัจจุบนัเป็น
ท่องเทีย่วทีม่นีกัเดนิทางมาเยีย่มเยยีนจ านวนมาก 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (ชมโชวร์ะบ าฟลาแมงโก)้ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Melia Sevilla **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 3) --- 

 



 

  

 

Day 5 : เซบีย่า – กรานาด้า  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งเซบีย่า (Seville Cathedral) มหาวหิารสไตล์โกธกิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน 
ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1042 และเสรจ็สิน้ปีค.ศ. 1519 ภายในตกแต่ง และแกะสลกัไดอ้ย่างวจิติรซึ่งลว้นแลว้แต่
มาจากฝีมอืช่างชัน้ยอดจากชาตติ่างๆมากกว่า 20 ประเทศ นอกจากนี้มหาวหิารแห่งนี้ยงัเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่
ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 3 ของโลกรองจากมหาวหิารเซนต์ปีเตอร ์ในอติาล ีและมหาวหิารเซนตพ์อล ในองักฤษ  น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กบั พลาซ่า เด เอสพาน่า (Plaza de Espana) อาคารสไตล์เรเนซองก์ ผสมผสานสถาปัตยกรรม
ตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดงาน EXPO 29 หรืองาน Ibora – American Expo 1929 
นอกจากนี้ยงัถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รื่องสตารว์อรอ์กีดว้ย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 

 

DAY 5 



 

  

Day 5 : เซบีย่า – กรานาด้า 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาด้า (Granada) (ระยะทาง 249 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชัว่โมง) 
เมอืงที่ตัง้อยู่เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา บรเิวณที่แม่น ้าดาร์โร (Darro) และแม่น ้าเฮนิล (Genil) มาบรรจบกนั 
เมอืงแห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะป้อมปราการและพระราชวงัอาลมับ
รา (Alhambra) พระราชวงัแขกมวัรท์ีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างสมบูรณ์แบบทีสุ่ดและถอืว่าเป็นพระราชวงัเดยีว
ทีย่งัหลงเหลอือยู่ในทวปียุโรป ปัจจุบนัป้อมปราการและพระราชวงัอาลมับราเป็นหนึ่งในสิง่ปลูกสรา้งทีม่ชีื่อเสยีง
มากทีสุ่ดของมรดกทางประวตัศิาสตรข์องมุสลมิ ยวิ และครสิต์ และยงัท าใหเ้มอืงนี้เป็นจุดสนใจในบรรดาเมอืง
ท่องเทีย่วทางวฒันธรรมของสเปนเป็นอย่างมาก และเป็นทีต่ ัง้ของ 1 ใน 3 มหาวทิยาลยัทีด่สีุดในประเทศสเปน 
(อีกสองเมืองคือซาลามังกา และซานติอาโกเดกอมโปสเตลา)น าท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารกรานาด้า 
(Granada Cathedral) โบสถ์สไตล์โรมนัคาทอลกิภายในมคีวามสวยงาม และเป็นมหาวหิารใหญ่อนัดบั 4 ของ
โลกที่มแีท่นบูชาแกรนด์และโบสถ์หลายแห่ง หนิก้อนแรกของมหาวหิารกรานาดาถูกวางไว้เมื่อปี ค.ศ.1523 
มหาวหิารกรานาดามโีบสถ์หลายแห่งที่มอีายุและรูปแบบต่างกันที่น่าสนใจมากที่สุดคอืโบสถ์ของ  Nuestra 
Senora de la Antigua มหาวหิารกรานาดาถูกสรา้งขึน้ภายในซุ้มไม่สมบูรณ์  จากหอคอย 2 แห่งมกีารวางแผน
ไวเ้พยีงแห่งเดยีวและความสงูตอ้งลดลงเนื่องจากรากฐานของมหาวหิารโกธคิไม่สามารถต้านทานมวลหนักของ
หอคอยได ้จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นตามอธัยาศยั 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Melia Granada **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 4) --- 
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Day 6 : พระราชวงัอาลมับรา - อลิกนัเต้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัอาลมับรา (Alhambra Palace) เคยเป็นทีพ่ านกัขอกษตัรยิช์าวมวัร์ และเป็นหนึ่งใน
สิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของมรดกทางประวตัิศาสตร์ของมุสลิม  ยิว และคริสต์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แห่ง
สถาปัตยกรรมมุสลิมกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  เขตพระราชวงัประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เป็นป้อม
ปราการ มกี าแพงและหอรบสร้างด้วยหนิสแีดง ท าให้ได้ชื่อในภาษาอาหรบัว่า "กาลตัอลัฮามบรา" ซึ่งแปลว่า 
ป้อมแดง ภายในก าแพงเป็นเชิงเทิน และตวั พระราชวงัอลัคาซาร์ ซึ่งประกอบด้วยหน้าพระลาน ท้องพระ
โรง  แต่ละดา้นของพระราชวงัประดับประดา สวยงามและเป็นเอกลกัษณ์  มหีอ้งมุข หอ้งชุด สนามหญ้า พระ
แกล พระทวาร ผนงัก าแพง ภายในไดม้กีารแกะสลกัลวดลายไวด้ว้ยความปราณีตงดงาม 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอลิกนัเต้ (Alicante) (ระยะทาง 127 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืง
ชายหาดแสนสวยตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นเมอืงชายฝัง่ทะเลแห่งแรกทีม่รีางรถไฟ เชื่อมไปยงักรุง
มาดรดิ ตัง้แต่ปีค.ศ. 1858 จงึท าใหช้าวเมอืงหลวง จะนิยมมาท่องเทีย่วทีเ่มอืงแห่งนี้ในช่วงฤดูรอ้น นอกจากนี้
ท่านจะไดเ้หน็ปราสาทซานตา้ บารบ์าร่า ทีต่ ัง้อยู่บนเขา Benacantil ซึง่เคยเป็นฐานทีม่ ัน่ทางการทหารตัง้แต่ยุค
รุ่งเรอืงของอาณาจกัรคาเทจ ปัจจุบนันัน้ถูกใช้เป็นพพิธิภณัฑ์ และจุดชมววิ ที่นักท่องเที่ยว แวะเวยีนมาชม
ทศันียภาพและความสวยงามทางธรรมชาติ ของเมืองอลิกันเต้ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ซานต้ามาเรีย 
(Santa Maria Basilica) โบสถ์สไตล์โกธคิที่เก่าแก่ที่สุดในเมอืงอลกินัเต้ ซึ่งถูกสร้างในศตวรรษที่15 แทนที่
มสัยดิเดมิน าท่านเดนิชมย่านเมอืงเก่าเมอืงอลกินัเต้ ท่านจะได้เก็บภาพความประทบัใจ และเลอืกซื้อสนิค้าที่
ระลกึ 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NH Alicante **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 5) --- 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

Day 7 : อลิกนัเต้ - บาเลนเซีย  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิเทีย่วเล่นชมเมอืงอลกินัเต้ เมอืงท่าแสนสวยทีเ่ป็นทีน่ิยมอย่างมาก ของชาวเมอืงหลวงของประเทศ
สเปน น าท่านถ่ายรูปคู่กบัโบสถซ์านต้ามาเรีย (Santa Maria Basilica) โบสถ์สไตล์โกธคิทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอื
งอลกินัเต ้ซึง่ถูกสรา้งในศตวรรษที1่5 แทนทีม่สัยดิเดมิน าท่านเดนิชมย่านเมอืงเก่าเมอืงอลกินัเต ้ท่านจะไดเ้กบ็
ภาพความประทบัใจ และเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบาเลนเซีย (Valencia) (ระยะทาง 170 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืง
หลวงของแคว้นบาเลยเซีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศสเปน อีกทัง้ยังเคยเป็นเมือง
ศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรม วฒันธรรม และการท่องเทีย่วในช่วงทศวรรษที ่1990 น าท่านถ่ายรูปคู่กบัหอคอย
ตอร์เรส เด เซอรานอซ (Torres de Serranos Towers) 1 ใน 12 ประตูเมืองโบราณของเมืองบาเลนเซีย 
ปัจจุบนัเป็นอนุสรณ์สถานทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและยงัเป็น 1 ในจุดชมววิทีด่ทีีสุ่ดของเมอืง  

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (อิม่อร่อยกบัเมนูขา้วผดัสเปน) 
 

 

 

DAY 7 



 

  

Day 7 : อลิกนัเต้ - บาเลนเซีย 

บ่าย น าท่านเดนิเที่ยวชมย่านเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของที่ว่าการเมอืง และร้านค้าต่างๆ น าท่านแวะ
ถ่ายรูปคู่กบั มหาวิหารซานต้ามาเรียแห่งบาเลนซีย (Cathedral de Santa Maria de Valencia) มหาวหิาร
สไตล์โกธคิ นีโอคลาสสคิ และบารอก ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณใจกลางย่านเมอืงเก่า จากนัน้ใหอ้สิระให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
ความประทบัใจ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั    
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NH Artes or Barcelo Valencia **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 6) --- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Day 8 : บารเ์ซโลน่า  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น ำท่ำนเดินทางสู่เมืองบารเ์ซโลน่า (ระยะทาง 348 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชัว่โมง)  เมอืงหลวงของแคว้น
คาตาลุญญ่าทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน และเป็นเมอืงท่าส าคญัของประเทศสเปนทาง
ฝัง่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  นอกจากนี้ยงัเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปะที่น่าหลงใหลเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่สถาปัตยกรรมและศลิปะที่ถูกสร้างโดยสถาปนิกและศลิปินผู้ยิง่ใหญ่นาม อนัโตนีโอ เกาดี้ 
(Antonio Gaudi) ผูซ้ึ่งน าสสีนั และความมชีวีติชวีาทางด้านศลิปะและสถาปัตยกรรมมาสู่เมอืงบารเ์ซโลน่า จน
ท าใหถู้กขนานนามว่า เมอืงแห่งเกาดี ้(City of Guadi) 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 8 



 

  

Day 8 : บารเ์ซโลน่า 

บ่าย น าท่านขึ้นไปจุดชมวิว บนยอดเขามอนต์จูอิค เพื่อชมวิวของเมืองบาร์เซโลน่า แบบพาโนราม่า                                  
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนลารมับลา (La Rambla) ถนนทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในเมอืงบารเ์ซโลน่า และเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีเ่หมาะกบัคนทุกเพศ ทุกวยั โดยถนนแห่งนี้มคีวามยาวเพยีง 1.2 กโิลเมตรทีม่สีสีนัตลอดทัง้กลางวนั
และกลางคืน อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งช้อปป้ิงของร้านเสื้อผ้า แบรนด์เนม อาทิ ZARA, MANGO, H&M เป็นต้น                
และสามารถช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงัอาท ิLouis Vuittion, Loewe,  Gucci และแบรนด์อื่นๆอกีมากบน
ถนนกราเซียร ์(Passeig de Gracia) ถนนชอปป้ิง ทีข่ายสนิคา้แบรนดช์ัน้น า  

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั H10 Marina **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 7) --- 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Day 9 : บารเ์ซโลน่า - มิวนิค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารซากราด้า แฟมิเลีย (Sagrada Famillia) มหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในเมอืง
บาร์เซโลน่าที่ตัง้ตระหง่านอยู่บนถนน Carrer de Mallorca ซึ่งถูกสร้างในปีค.ศ. 1882 โดยอนัโตนิโอ เกาดี้ 
ภายนอกมีการตกแต่งได้อย่างวจิิตรตระการด้วยโทนสีธรรมชาติดูแล้วสบายตา นอกจากนี้ภายในยงัออก
แบบอย่างชาญฉลาดโดยค านึงถงึทศิทางของแสงแดดทีจ่ะตกกระทบกระจกสตี่างๆ นอกจากนี้ยงัประดบัตกแต่ง
ไดอ้ย่างวจิติรตระการตาจนยากต่อการพรรณนา ปัจจุบนัมหาวหิารแห่งนี้ยงัคงด าเนินการก่อสร้างและคาดว่า
การก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 2026 จากนัน้ให้อิสระแก่ท่านในการเก็บภาพ  น าท่านถ่ายรูปคู่กับ
สนามคมัป์ นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของ FC Barcelona ทีถู่กใชม้าตัง้แต่ ปีค.ศ. 1952 มคีวามจุ 99,354 
ทีน่ัง่ อกีทัง้ยงัเป็นสนามฟุตบอลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 

 

 

 

 

 

DAY 9 - 10 



 

  

Day 9 : บารเ์ซโลน่า - มิวนิค 

11.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเอลปราด  (El Prat International Airport) เพื่อท าการเชค็อนิ และได้ท าคนืภาษี 
(Tax Refund) 

15.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมวินิค ดว้ยเทีย่วบนิ LH1815 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 
17.35 น. เดนิทางถงึเมอืงมวินิค เพือ่เปลีย่นเครื่องกลบักรุงเทพฯ 

22.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ ดว้ยเทีย่วบนิ LH772 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 
 

Day 10 : กรงุเทพฯ 

14.10 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

ตารางการเดินทาง 
10 วนั 7 คืน Grand Spain 

ราคา 149,900 บาท (รวมค่าวซี่า) 
6 – 15 เม.ย. 66 
1 – 10 พ.ค. 66 

 

การบริการ 
อตัราค่าบริการ  (บาท) 

เม.ย. - พ.ค. 66  

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรอื เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 149,900 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) 146,900 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

พกัเดีย่วช าระเพิม่จากราคาทวัรท์่านละ 24,500 

ราคาทีน่ัง่ชัน้ธุรกจิ(Business Class) 
ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ต้นทีท่่านละ (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 

90,000 



 

  

ราคาทีน่ัง่ชัน้ประหยดัแบบพรเีมยีม (Premium Economy) 
ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ต้นทีท่่านละ (BKK-ZRH//ZRH-BKK) 

35,000 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ (Land Only) (BKK-VIE//VIE-BKK) 119,900 

หากมวีซี่าเชงเก้นแลว้ หกัค่าใชจ่้ายท่านละ 4000 
 

หมายเหตุ: (คดิ ณ วนัที ่9 ธ.ค. 2565) 
• ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนั

เท่านัน้ 
• กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 30 วนัก่อน

การเดนิทาง แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีก่ าหนดเพื่อให้
คณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

 

โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศสเปน (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) 
อตัรานี้รวมถงึ 

✓ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้นักท่องเทีย่ว โดยสายการบนิสวสิแอร ์(LX) กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ และมนี ้าหนักไม่เกนิ23 กโิลกรมั/
ท่าน 

✓ ค่าภาษสีนามบนิ, ค่าภาษนี ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท กรมธรรมน์ัน้

ครอบคลุมถงึสุขภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั (เงือ่นไขตามกรรม)์ (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอ่ายุเกนิ 85 ปี) 
หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซื้อประกนัเพื่อเพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอืเกดิความล่าชา้ของสมัภาระ
และเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขายไดจ้ดัส่งให้  

✓ ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน 
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว

ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ เจา้หน้าที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ น ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด 
✓ ค่าวซี่าเชงเกน้ประเทศสเปน 

 
อตัรานี้ไม่รวมถงึ 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คดิเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 ยโูร) 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คดิเป็น 10 วนั เท่ากบั 30 ยโูร) 
 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื่องดืม่มนิิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าโรงแรม ค่าโรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรอื State Quarantine ตามมาตราการรฐั (ถา้ม)ี 



 

  

เงือ่นไขการช าระค่าบรกิารและการจองทวัร ์
1. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ัง่จ่าย 85,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซี่า ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง

ทวัร ์หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิในกรณีทีช่ าระค่ามดัจ ามาแลว้ จะถอืว่าการ
จองทีน่ัง่ไดร้บัการยนืยนัแลว้ 

3. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง กรณีนักท่องเทีย่วไมช่ าระเงนิ 
หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิาร
เดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

4. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมอืนกนัทัง้แบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หน้าที ่

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ์ อเีมล หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00
น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ ์อเีมล หรือ

เดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้การยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิ
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

1. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่ว ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็
เอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ (หากไมไ่ดม้กีารยื่นวซี่าล่วงหน้า) 

(สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 60-85% ของค่าทวัร ์(สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  

2. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอื
ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด 

3. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน 

 



 

  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกการปฏเิสธ

การเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการเดนิทาง แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่าทีก่ าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหน้า ชื่อ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ
อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส่้งหน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดั
จ า หรอืกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายส่งขอ้มลูมาผดิพลาดเองใหก้บัทางบรษิทัเรา 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษิทัจะค านึงถงึ ความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของ
บรษิทั เช่นภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหาย หรอืความเสยีหายของสมัภาระ 
ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

1. ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง
จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

2. กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได้ 
3. กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 8 กก. 
4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 

30 วนั ก่อนการเดนิทาง 
5. กรณีทีท่่านมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหน้ากบัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 
6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณทีีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน 

การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้าก
ทีสุ่ด 

7. เน่ืองจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่าน
ปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

8. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หากท่าน
ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง 



 

  

9. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการ
เขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 

10. หากคณะเดนิทางของท่านมบีุคคลดงัต่อไปนี้ร่วมเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและช่วยเหลอืดว้ยตนเอง 
• บุคคลทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
• ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครื่องมอืต่างๆ ในการพยุงตวั 
• เดก็ทีม่อีายุไม่ระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เน่ืองจากหวัหน้าทวัร ์อาจจะดแูลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถงึ) 
 
ตัว๋เครื่องบนิ  
  การเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่
สายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิัท
ไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 
  หมายเหตุ: หากท่านเดนิทางจากต่างจงัหวดัและมกีารออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หน้าทีฝ่่ายขายก่อนเพื่อไดร้บัเอกสาร
ยนืยนัว่ากรุ๊ปทวัรน์ัน้ สามารถออกเดนิทางได ้ก่อนออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ 
 
การสะสมไมล ์
  หากท่านเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมติรสตารอ์ลัไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบนิออสเตรยีนแอร์
ได ้อาทเิช่น รอยลั ออคดิพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล ์เป็นตน้ ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมลไ์ด ้100% 
 
โรงแรมและหอ้ง  

1. หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง ( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามที่
ตอ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

2. โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครื่องปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้น
เท่านัน้ 

2. ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอื
ยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึน้เครื่องบนิ  

1. กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่
ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครื่องบนิโดยเดด็ขาด 

2. วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดย
จะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อ
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) 

3. หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงึโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได ้และหา้มมรี่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 



 

  

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ  
1. ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 23 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy 

Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้หาก 
น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

2. ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรมั และ มคีวามกวา้ง (9.75นิ้ว) + ยาว 
(21.5 นิ้ว) + สงู (18 นิ้ว) 

3. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

4. กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ (Hand carry) 
 
สถานทีเ่ขา้ชม 
โปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการหรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า 
ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าเขา้ชมตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีน่ัน้ หรอืสลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าว แต่เหตุมกีารล่าชา้ 
หรอืเหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้ก่ท่าน
เน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไปแลว้ 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย (Lost) 

1. ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเชค็ไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ
รบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ 
USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่า
ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

2. กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ไมใ่ช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษิทัทวัรไ์ด้
จดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้า่น โดย
ชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ นัน่หมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกโิลกรมัเท่านัน้ ดงันัน้
ท่านจงึไม่ควรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยค่าเสยีหาย
ตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน้ 

3. กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงั
ทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

 
--- หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ า ทางบริษทัถือวา่ท่านได้ยอมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ขา้งต้นแล้ว --- 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
 

 
(ระยะเวลาการพจิารณาวซี่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

 
1. หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุใชง้านเกนิ 6 เดอืนขึน้ไป 
2. รปูถ่ายขนาด 35 มม x 45 มม ความยาวของใบหน้าเลก็สุด 32 มม. และใหญ่ทีสุ่ด 36 มม จ านวน 2 ใบ พืน้ฉากหลงัสขีาว หา้มมเีงา หา้มสวมแว่นสายตา และ

ตอ้งมคีวามคมชดั และถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน 
ตวัอย่างรปูทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่า 

 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาการเปลีย่นชื่อ–นามสกุล (ถา้ม)ี 
4. หลกัฐานการฉีดวคัซนี Covid–19 ***ส าคญัมาก*** 
5. หลกัฐานการท างาน 

1. หากท่านเป็นเจ้าของกจิการ – ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชื่อของท่านในคณะกรรมการบรษิทั (หนังสอืตอ้งออกไม่เกนิ 3 เดอืน ก่อนวนัไปยืน่วี
ซ่า) 

2. หากท่านเป็นเจ้าของรา้นคา้ – ส าเนาจดทะเบยีนพาณิชยท์ีม่ชีื่อท่านเป็นเจา้ของรา้นคา้ 
3. หากท่านเป็นพนักงานบรษิทั – ตอ้งใหท้างนายจา้งหรอืบรษิทัออกจดหมายรบัรองการท างาน ทีร่ะบุต าแหน่ง ระยะเวลาการจา้งงาน และเงนิเดอืน 

พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ (จะตอ้งออกหนังสอืไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซี่า) 
4. หากท่านเป็นขา้ราชการ – ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ (จะตอ้งออกหนังสอืไม่เกนิ 30 วนั ก่อน

วนัยื่นวซี่า) 
5. หากท่านเป็นเจ้าของกจิการทีไ่ม่การจดทะเบยีน – จะตอ้งท าหนังสอืรบัรองตวัเอง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้เตรยีมเอกสารประกอบ อาทเิช่น 

ส าเนาการเช่าพืน้ที ่เป็นตน้ (บางกรณีกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที ่แผนกวซี่า เพื่อขอค าปรกีษาก่อนการยื่นวซี่า) 
6. กรณีเดก็ทีม่อีายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์ จะตอ้งเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

 ส าเนาสตูบิตัร 
 ขอหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาว่าขณะนัน้ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้ใด 
 ขอหนังสอืยนิยอมจากเขต (กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางทัง้ครอบครวั) 



 

  

 หากเดนิทางกบัผูอ้ื่นทีม่ใิช่บดิามารดา จะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่าเดนิทางกบัใคร และมี
ความสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 

 หากเดนิทางกบับดิา มารดาจะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และระบวุ่ามารดายนิยอมใหเ้ดนิทางกบับดิา 
(ระบุชือ่บดิา) 

 หากเดนิทางกบัมารดา บดิาจะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และระบวุ่าบดิายนิยอมใหเ้ดนิทางกบัมารดา 
(ระบุชือ่มารดา) 

7. หลกัฐานการเงนิ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัจดหมายรบัรองการเงนิจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 
 จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึง่ไม่ระบุสถานทูต)พรอ้มชือ่เจา้ของบญัช ีทีอ่อกจากธนาคารและ

ใชฉ้บบัจรงิในการยื่นเท่านัน้ ซึง่ตอ้งท าก่อนการยื่นวซี่า 15 วนั 
 ส าเนาบญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ทีม่กีารปรบัสมุดก่อนหน้าวนันัดยืน่วซี่า 15 วนั สมมุตวิ่าท่านมคีวิยืน่วซี่า 7 ธนัวาคม ท่านจะตอ้งมยีอดการ

ปรบัสมุดครัง้ล่าสุด ในวนัที ่23 พฤศจกิายนเป็นครัง้สุดทา้ย 
 
  กรณีบญัชฝีากประจ า 

 ส าเนาบญัชฝีากประจ า จะตอ้งมวีนัครบก าหนดภายหลงัจากวนัเดนิทางกบับรษิทั แต่ท่านตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัยม์าดว้ย 
 

การรบัรองการเงนิ จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) ตามรายละเอยีดดา้นบน ตอ้งระบุชือ่เจา้เของบญัช ีและตอ้งระบชุื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย  
 หากเป็นครอบครวัเดยีวกนั ท่านจะตอ้งแนบเอกสารทีแ่สดงความสมัพนัธข์องเจา้ของบญัชแีละตวัท่าน อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาทะเบยีน

สมรส ส าเนาสตูบิตัร เป็นตน้ 
 หากเป็นนายจา้งรบัรองการเงนิใหลู้กจา้ง กรุณาใหธ้นาคารจดหมายรบัรองโดยระบุชือ่นายจา้ง และชื่อลูกจา้งทีน่ายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายให้ 
หมายเหตุ: 

 ยอดเงนิจะตอ้งมไีม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวซี่า 1 ท่าน ส าหรบับญัชอีอมทรพัยต์อ้งมกีารเดนิบญัชอีย่างสม ่าเสมอ 
 หากบญัชขีองท่านมกีารเดนิบญัชไีม่ตอ่เนื่องจะตอ้งใช ้ส าเนาการเดนิบญัช ีหรอื Statement ทีอ่อกโดยธนาคารทุกกรณี 
 สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี 

 
ทางบรษิัทขอความร่วมมอืทุกท่านไปสมัภาษณ์และสแกนนิ้วตามวนัและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบรษิัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ

สะดวก และประสานงานตามขัน้ตอนของการยื่นวซี่า 
กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางกบับรษิทัฯ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอ

วซี่าในแต่ละประเทศจะมกีารบนัทกึในนามบรษิทัเพื่อเป็นการเกบ็สถติ ิ
ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าใหก้บัผูส้มคัรทุกกรณี 

 


