รหัสทัวร WCT1902742
ทัวรสเปน Promotion 7 วัน 4 คืน (QR)

มาดริ ด – กอร โ ดบา - เซบี ญ า – มหาวิ ห ารแห ง เมื อ งเซบี ย า – กาเซเรส - โทเลโด –
มาดริด - อาวิลา – เซโกเบีย - พระราชวังหลวง – ปูเอตาเดลซอล

โปรแกรมการเดินทาง
วันที1่
สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา
17.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น
4 เคารเตอรสายการการตารแอรเวย (เคาเตอร Q) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็ค
สัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.35 ออกเดินทางสูกรุงโดฮาร ประเทศการตาร...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
เที่ยวบินที่ QR833
23.50 เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
วันที2
่
มาดริด – กอรโดบา – ชมเมือง
01.45 ออกเดินทางสู กรุงแมดริด โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR147
08.15 เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติกรุงแมดริด ประเทศสเปน หลังผานพิธีการตรวจคน
เขา เมืองศุลกากรเรียบรอยแลว จากนั้นเดินทางสูเมืองกอรโดบา “CORDOBA” (370
กม.) เมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่งของแควนอันดาลูเซีย ในสมัยที่พวกมัวรมีอํานาจอยูใน
ดินแดนแถบนี้ คอรโดบาถือวาเปนหัวใจแหงยุคทองของมัวรมีความเจริญรุง เรืองใน
ระดับสูงสุด มีอารยะธรรมสูงสุดในดินแดนยุโรปตะวันตกในชวงศตวรรษที่ 10
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําทานชมสะพานโรมัน Puente Romano ที่
สะทอนมุมมองความเปนโรมันของเมืองไดดี
ที่สุดทอดขาม แมนํ้าฆัวตาลควิวรี 
Guadalquivir River รายลอมดวย
สิ่งกอสรางในยุคโรมัน อาทิเชน วิหาร โรงละคร
สุสาน รวมทั้งพระราชวังจักรพรรดิแมกซิเมียน
ชมสุเหราแหงเมืองกอรโดบา CORDOBA
MEZQUITA หรือ CORDOBA MOSQUE
หนึ่งในสถาปตยกรรมชั้นเยี่ยมของชาวมัวร
สรางขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณในการปองกันการ
เผยแพรของศาสนาคริสตเขามายังกลุมของชาวมุสลิม
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : TRYP CORDOBA HOTEL หรือระดับใกลเคียง
วันที3
่
เชา

กอรโดบา – เซบีญา – มหาวิหารแหงเมืองเซบียา – กาเซเรส
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บาย

คํ่า
ที่พัก :
วันที่4
เชา

นําทานเดินทางสูเมืองเซบีญา “SEVILLA” (145 กม.)
เมืองศูนยกลางทางการเงิน วัฒนธรรมศิลปะของ
ภาคใตของสเปน เมืองหลวงของแควนปกครองตนเอง
อันดาลูเซีย นําทานชมเมืองเซบียา เขาชมมหาวิหาร
แหงเมืองเซบียา “Seville Cathedral” ที่สรางดวย
ศิลปะสไตลโกธิค ถายรูปกับ หอคอยกิรัลดา Giralda
Tower ซึ่งเปนตึกทรงผอมรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผาสูง 93
เมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองเซบีญา ภายในวิหาร
สูงถึง 42 เมตร ชมแทนบูชาสไตลกอธิกขนาดใหญ และเชื่อกันวาเปนแทนบูชาที่ใหญ
ที่สุดในโลก มีภาพแกะสลักที่แสดงถึงชีวิตของพระเจาถึง 45 แบบซึ่งมีรูป แกะสลัก
ประดับดวยทองคํา กวา 1,000 รูป ชมทีบ
่ รรจุศพของคริสโตเฟอรคลัมบัส นักเดินเรือ
ชาวอิตาเลียนที่คนพบทวีปอเมริกา ดวยการสนับสนุนทางการเงินจากกษัตริยแหงกัสติยา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู “เมืองกาเซเรส” Caceres (265 ก.ม.) เมืองที่มีอาณาเขต
กวางขวางที่สุดในประเทศสเปน นําทานเที่ยวชม เขต
เมืองเกาของเมืองกาเซเรส ที่ไดรับการประกาศเปน
มรดกโลกเมื่อป ค.ศ.1986 เนื่องจากความโดดเดนของ
งานสถาปตยกรรมในเมืองที่มีการผสมผสานระหวาง
รูปแบบตางๆ ไดแก โรมัน อิสลาม นอรเทิรนกอทิก
และอิตาเลียนเรอเนซองซ ซึ่งเปนผลมาจากการสงคราม
หลายครั้งที่รบกันที่เมืองนี้ตลอดเวลาในประวัติศาสตร
ชมหอคอยบูคาโก (Torre del Bujaco) หอคอยมีชื่อเสียงมากที่สุดเมืองนี้ถูกกอตั้งขึ้น
ครั้งแรกเมื่อ 25 ปกอนคริสตกาลโดยกองทัพชาวโรมันที่ขยายอาณานิคมเขามาถึง
ดินแดนคาตาเนียในอดีต ชมเขตเมืองเกาหรือ "ซิวดัดโมนูเมนตัล" (Ciudad
Monumental) ยังคงมีกําแพงโบราณลอมรอบอยูโดยยังคงลักษณะที่ไดสรางไวในยุค
กลางอยางสมบูรณ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
BARCELO CACERES VCENTENARIO HOTEL หรือระดับใกลเคียง
กาเซเรส – โทเลโด – มาดริด
บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู “เมืองโทเลโด” Toledo (260 กม.) ซึ่งตั้งอยูท
 างภาคกลางของ
ประเทศสเปน ตัง้ อยูทางภาคกลางของประเทศสเปน ในแควนคาสตีล-ลามันชา ในป

เที่ยง
บาย

คํ่า
ที่พัก :
วันที่5
เชา

ค.ศ. 1986 องคการยูเนสโก ไดประกาศใหเมืองโทเลโดเปนเมืองมรดกโลก ชมประตู
เมือง “ปูเอรตา เด บิซากรา” เปนหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของเมืองโตเล
โด ตั้งอยูทางทิศเหนือของยานเมืองเกา ซึ่งสรางขึ้นในศตวรรษที่ 10 สรางดวยหินที่
แข็งแรงไดสัดสวน โคงเปนรูปเกือกมา และคอยๆ ลดหลั่น ไดรป
ู สวยงามทุกๆ แหงของ
เมืองโตเลโด ชมยานเมืองเกาที่มีความแตกตางของสถาปตยกรรมแบบอารบิค, มู
เดฆาร, กอธิค และเรอเนสซองสที่มีใหพบเห็นมากมายตามอาคารสิ่งกอสรางตางๆ ของ
เมือง เชน “มหาวิหารแหงโทเลโด” สถาปตยกรรมสไตลโกธิกที่ยิ่งใหญอันทรงคุณคา
คูบานคูเมือง ซึ่งใชเปนที่ประทับขององคสังฆราชแหงสเปน ใชเวลากอสราง 270 ป จึง
เสร็จสมบูรณ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานออกเดินทางสู La Rozas Village Outlet เชิญทานชอปปﻤงสินคาแบรนดเนม
ชั้นนํามากมาย อาทิ Armani,
Burberry, Calvin Klein, Coach,
Escada, Gucci, Guess, Hugo
Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s,
Lacoste, Loewe, Michael Kors,
Nike, Polo, Puma, Ray-Ban,
Samsonite, Superdry, Swarovski,
Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The
North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ จากนั้นเดินทางกลับสู
กรุงแมดริด (Madrid) (73 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับการชอปปงﻤ
AXOR HOTEL MADRID หรือระดับใกลเคียง
มาดริด – อาวิลา – เซโกเบีย – มาดริด
บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู เมืองอาวิลา “Ávila” (132 กม.) เมืองโบราณอันเกาแก ซึ่งตั้งอยู
ในแควนคาสตีลและเลออน ตั้งอยูเหนือ
ระดับนํ้าทะเล ประมาณ 1,131 เมตร ซึง่
ถือวาเปนเมืองที่ตั้งอยูสูงที่สุดในประเทศ
สเปน นําทานชมเมืองเกาที่เปนที่รูจักกัน
มากที่สุด คือ ชมกําแพงเมืองยุคกลาง ซึ่ง
ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของ

เที่ยง
บาย

คํ่า
ที่พัก :
วันที่6
เชา

เมืองอาวิลา ถูกสรางขึน
้ ในชวงศตวรรษที่ 11 ซึ่งสรางมาจากหินแกรนิตสีนํ้าตาล ใน
สมัยกอนกําแพงแหงนี้สรางขึ้นเพื่อปองกันดินแดนสเปนจากพวกมัวร (Moors) โดย
กําแพงจะประกอบดวยหอคอยรูปครึง่ วงกลม 88 หอ และประตู 9 ประตูซงึ่ นับเปนปอม
ปราการที่สมบูรณที่สุดในสเปน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู เมืองเซโกเบีย “Segovia” (64 ก.ม.) เมืองมรดกโลกแหง แควนคา
สตีล และเลออน เขตเมืองเกาลอมรอบดวย
กําแพงที่สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 8 และ
ไดรับการบูรณะในระหวางคริสตศตวรรษที่ 15
ชมสะพานสงนํ้าโบราณ (Roman Aqueduct
of Segovia) โดยสะพานสงนํ้าแหงนี้ถูกสราง
ขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่ 1 นําทานถายรูปกับมหาวิหาร แหงเมืองเซโกเวีย
(Segovia Cathedral) จากนั้นเดินทางสูกรุงแมดริด (MADRID) (90 กม.) นําทาน
ทานเก็บภาพเปนที่ระลึกบริเวณดานหนา “สนามฟุตบอลซานเตียโกเบอรนาบิล” ของทีม
ราชันชุดขาว “รีลมาดริด”
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
AXOR HOTEL MADRID หรือระดับใกลเคียง
มาดริด – พระราชวังหลวง – ปูเอตาเดลซอล – เดินทางกลับ
บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม “พระราชวังหลวง “Royal Palace” ซึ่งตัง้ อยูบนเนินเขาริมฝﻤงแมนํ้าแมน
ซานาเรส มีความสวยงามโออาอลังการไมแพ
พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงนี้ถูก
สรางในป ค.ศ.1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาร็อค
โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตา
เลียน ประกอบดวยหองตางๆ กวา 2,830 หอง
จากนั้นเขาสูพลาซา มายอร (Plaza Mayor) ที่ในอดีต
เคยแหลงชุมชนเกาแกอีกแหงของกรุงมาดริด มีอายุ
ยอนกลับไปมากกวา 300 ปซึ่งไดรับอิทธิพลในการ
กอสรางมาจากอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ จากนั้นนํา
ทานเดินทางเขาสู “ยานปูเอตาเดลซอล” หรือประตูพระ
อาทิตย จัตุรัสใจกลางเมือง นอกจากจะเปนจุดนับ
กิโลเมตรแรกของสเปนแลว (กิโลเมตรที่ศน
ู ย) ยังเปน

.........
17.10

ศูนยกลางรถไฟใตดิน และรถเมลทุกสาย และยังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมือง
ที่หนาแนนดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาใหญอีกดวย นําทานแวะถายรูปกับ
อนุสาวรียหมีกับตนมาโดรนาอันเปนสัญลักษณของเมือง
ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน
นําทานออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR150

วันที่7
00.55
01.55
12.55

สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึงกรุงโดฮา (พักเปลี่ยนเครื่อง)
เหิรฟาสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน กาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR137
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ
ลม,ฟา, อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน
ของหมูคณะเปนสําคัญ
อัตราคาบริการ

ออกเดินทางช่ วง

เด็กอายุตํากว่า ปี
พักกับผู้ใหญ่ ท่ าน

เด็กอายุตํากว่า ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ ท่ าน
จ่ ายเพิม
( มีเตียงเสริม )

42,900

42,900

42,900

15,900

- ต.ค.// - ต.ค.// - ต.ค. 44,900
- ต.ค.
- ต.ค.// - ต.ค.// - ต.ค. 43,900
ต.ค.- พ.ย.
41,900
- พ.ย.
42,900
พ.ย.
44,900
- ธ.ค.
45,900
ธ.ค.
42,900
ม.ค.-มี.ค.
43,900
มี.ค.- เม.ย.

44,900

44,900

15,900

43,900

43,900

15,900

41,900

41,900

15,900

42,900

42,900

15,900

44,900

44,900

15,900

45,900

45,900

15,900

42,900

42,900

15,900

43,900

43,900

15,900

ก.ย.

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ ท่ าน

ต้ องการเดินทางโดยชันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิมเติมจากเจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ
อัตราคาบริการนีร้ วม
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาดริด-กรุงเทพฯ
คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม
อนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกับงานเทศกาล หรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก
คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวร คอยใหความรูและดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จา ย 3 %
คาวีซาสเปน ทานละ 3,500 บาท
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ
คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจด
ั ใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหาย
จากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับ
ทุกทาน)
คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 10 ยูโร/ทาน
คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนัน
้ จะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ

20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อื่นให ถาทานตองการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ
ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
หมายเหตุ

1. ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุป
 ในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเค
รี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะ
ครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง

่ วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
2. หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน

เดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

3. เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัท

ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยืน
่ วีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวร
เปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน
 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
- คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้ สิ้นแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา
- คามัดจําตัว๋ เครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน
่ วีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการ
ยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตัว๋ เครือ
่ งบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะ

มีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎ
ของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น
- คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรม
จะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมทีพ
่ ัก
ตางประเทศเพื่อที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ)
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจาย
ทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจา ยทั้งหมด ยกเวนกรุป
 ที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล
ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุป
 ที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 20,000 บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 70 % ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกทาน)

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา
2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยู
กับประเทศที่จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ

4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆ

นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
*เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบรู ณ / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา

มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา
ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ

6. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด
7. สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด
9. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
10.

เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน

12.

กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ

13.

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน
่ วีซาปลอม
หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก

