
 

 

รหัสทัวร WCT1902742 
ทัวรสเปน Promotion 7 วัน 4 คืน (QR) 
มาดริด – กอรโดบา - เซบีญา – มหาวิหารแหงเมืองเซบียา – กาเซเรส - โทเลโด –  
มาดริด - อาวิลา – เซโกเบีย - พระราชวังหลวง – ปูเอตาเดลซอล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1   สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา 
17.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศช้ัน 

4 เคารเตอรสายการการตารแอรเวย (เคาเตอร Q) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็ค
สัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

20.35 ออกเดินทางสูกรุงโดฮาร ประเทศการตาร...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 
เท่ียวบินที ่QR833 

23.50 เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
วนัท่ี2  มาดรดิ – กอรโดบา – ชมเมือง   
01.45 ออกเดินทางสู กรุงแมดริด โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินที่ QR147 
08.15 เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติกรงุแมดริด ประเทศสเปน หลังผานพิธีการตรวจคน

เขา เมืองศุลกากรเรียบรอยแลว จากน้ันเดินทางสูเมืองกอรโดบา “CORDOBA” (370 
กม.) เมืองสําคัญอีกเมอืงหน่ึงของแควนอันดาลูเซีย ในสมัยที่พวกมัวรมีอํานาจอยูใน
ดินแดนแถบน้ี คอรโดบาถือวาเปนหัวใจแหงยุคทองของมัวรมีความเจริญรุงเรืองใน
ระดับสูงสุด มีอารยะธรรมสูงสุดในดินแดนยุโรปตะวันตกในชวงศตวรรษที่ 10  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมสะพานโรมนั Puente Romano ท่ี

สะทอนมุมมองความเปนโรมันของเมืองไดดี
ที่สุดทอดขาม แมน้ําฆัวตาลควิวรี 
Guadalquivir River รายลอมดวย
ส่ิงกอสรางในยุคโรมัน อาทิเชน วิหาร โรงละคร 
สุสาน รวมทั้งพระราชวังจักรพรรดิแมกซิเมียน 
ชมสุเหราแหงเมืองกอรโดบา CORDOBA 
MEZQUITA หรือ CORDOBA MOSQUE 
หน่ึงในสถาปตยกรรมชั้นเยี่ยมของชาวมัวร 
สรางขึ้นเพ่ือเปนสัญลักษณในการป�องกันการ
เผยแพรของศาสนาคริสตเขามายังกลุมของชาวมุสลิม   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก :  TRYP CORDOBA HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี3   กอรโดบา – เซบญีา – มหาวิหารแหงเมืองเซบียา – กาเซเรส   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูเมืองเซบีญา “SEVILLA” (145 กม.) 
เมืองศูนยกลางทางการเงิน วฒันธรรมศิลปะของ
ภาคใตของสเปน เมืองหลวงของแควนปกครองตนเอง
อันดาลูเซีย นําทานชมเมืองเซบียา  เขาชมมหาวิหาร
แหงเมืองเซบียา “Seville Cathedral” ที่สรางดวย
ศิลปะสไตลโกธิค  ถายรูปกับ หอคอยกริัลดา Giralda 
Tower ซึ่งเปนตึกทรงผอมรูปส่ีเหล่ียมผืนผาสูง 93 
เมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองเซบีญา ภายในวิหาร
สูงถึง 42 เมตร ชมแทนบูชาสไตลกอธิกขนาดใหญ และเช่ือกันวาเปนแทนบูชาท่ีใหญ
ที่สุดในโลก มีภาพแกะสลักท่ีแสดงถึงชีวิตของพระเจาถึง 45 แบบซ่ึงมีรูป แกะสลัก
ประดับดวยทองคํา กวา 1,000 รปู ชมทีบ่รรจุศพของคริสโตเฟอรคลัมบัส นักเดินเรือ
ชาวอิตาเลียนท่ีคนพบทวีปอเมริกา ดวยการสนับสนุนทางการเงินจากกษัตริยแหงกัสติยา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู “เมืองกาเซเรส” Caceres (265 ก.ม.) เมืองที่มีอาณาเขต

กวางขวางที่สุดในประเทศสเปน นําทานเที่ยวชม เขต
เมืองเกาของเมืองกาเซเรส ที่ไดรับการประกาศเปน
มรดกโลกเมื่อป ค.ศ.1986 เน่ืองจากความโดดเดนของ
งานสถาปตยกรรมในเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวาง
รูปแบบตางๆ ไดแก โรมัน อิสลาม นอรเทิรนกอทิก 
และอิตาเลียนเรอเนซองซ ซึ่งเปนผลมาจากการสงคราม
หลายครั้งท่ีรบกันที่เมืองน้ีตลอดเวลาในประวัติศาสตร 
ชมหอคอยบูคาโก (Torre del Bujaco) หอคอยมีชื่อเสียงมากท่ีสุดเมืองน้ีถูกกอต้ังขึ้น
ครั้งแรกเมื่อ 25 ปกอนคริสตกาลโดยกองทพัชาวโรมันที่ขยายอาณานิคมเขามาถึง
ดินแดนคาตาเนียในอดีต ชมเขตเมืองเกาหรือ "ซิวดัดโมนูเมนตัล" (Ciudad 
Monumental) ยังคงมีกําแพงโบราณลอมรอบอยูโดยยังคงลักษณะที่ไดสรางไวในยุค
กลางอยางสมบูรณ  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก :  BARCELO CACERES VCENTENARIO HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี4   กาเซเรส – โทเลโด –  มาดรดิ 
เชา บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู “เมืองโทเลโด” Toledo (260 กม.) ซึ่งต้ังอยูทางภาคกลางของ

ประเทศสเปน ต้ังอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน ในแควนคาสตีล-ลามันชา ในป 



 

 

ค.ศ. 1986 องคการยูเนสโก ไดประกาศใหเมอืงโทเลโดเปนเมืองมรดกโลก  ชมประตู
เมือง “ปูเอรตา เด บิซากรา” เปนหน่ึงในประตูเมืองที่มีความสําคัญที่สุดของเมืองโตเล
โด ต้ังอยูทางทิศเหนือของยานเมืองเกา ซึ่งสรางขึ้นในศตวรรษที่ 10 สรางดวยหินที่
แข็งแรงไดสัดสวน โคงเปนรูปเกือกมา และคอยๆ ลดหล่ัน ไดรูปสวยงามทุกๆ แหงของ
เมืองโตเลโด ชมยานเมืองเกาท่ีมีความแตกตางของสถาปตยกรรมแบบอารบคิ, มู
เดฆาร, กอธิค และเรอเนสซองสที่มีใหพบเห็นมากมายตามอาคารส่ิงกอสรางตางๆ ของ
เมือง เชน “มหาวิหารแหงโทเลโด” สถาปตยกรรมสไตลโกธิกที่ยิ่งใหญอันทรงคุณคา
คูบานคูเมือง ซึ่งใชเปนที่ประทับขององคสังฆราชแหงสเปน ใชเวลากอสราง 270 ป จึง
เสร็จสมบูรณ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู La Rozas Village Outlet เชญิทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนม

ช้ันนํามากมาย 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 จากน้ันเดินทางกลับสู
กรุงแมดรดิ (Madrid) (73 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน 

ค่ํา อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกกับการชอปปم�ง 
ที่พัก :  AXOR HOTEL MADRID หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี5   มาดรดิ – อาวิลา – เซโกเบีย – มาดริด 
เชา บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองอาวิลา “Ávila” (132 กม.) เมืองโบราณอันเกาแก ซึ่งต้ังอยู

ในแควนคาสตีลและเลออน ต้ังอยูเหนือ
ระดับน้ําทะเล ประมาณ 1,131 เมตร ซ่ึง
ถือวาเปนเมืองท่ีต้ังอยูสูงท่ีสุดในประเทศ
สเปน นําทานชมเมืองเกาที่เปนที่รูจักกัน
มากที่สุด คือ ชมกําแพงเมืองยคุกลาง ซึ่ง
ถือวาเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของ



 

 

เมืองอาวิลา ถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสรางมาจากหินแกรนิตสีน้ําตาล ใน
สมัยกอนกําแพงแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือป�องกันดินแดนสเปนจากพวกมัวร (Moors) โดย
กําแพงจะประกอบดวยหอคอยรูปครึง่วงกลม 88 หอ และประตู 9 ประตซูึง่นับเปนป�อม
ปราการที่สมบูรณท่ีสุดในสเปน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันเดินทางสู เมืองเซโกเบีย “Segovia” (64 ก.ม.) เมืองมรดกโลกแหง แควนคา

สตีล และเลออน เขตเมืองเกาลอมรอบดวย
กําแพงที่สรางขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 8 และ
ไดรับการบูรณะในระหวางคริสตศตวรรษที่ 15 
ชมสะพานสงน้ําโบราณ (Roman Aqueduct 
of Segovia) โดยสะพานสงน้ําแหงน้ีถูกสราง
ข้ึนในปลายคริสตศตวรรษที่ 1 นําทานถายรูปกับมหาวิหาร แหงเมืองเซโกเวีย 
(Segovia Cathedral) จากน้ันเดินทางสูกรุงแมดริด (MADRID) (90 กม.) นําทาน
ทานเก็บภาพเปนท่ีระลึกบริเวณดานหนา “สนามฟุตบอลซานเตียโกเบอรนาบิล” ของทีม
ราชันชุดขาว “รีลมาดริด” 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก :  AXOR HOTEL MADRID หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี6   มาดรดิ – พระราชวังหลวง – ปูเอตาเดลซอล – เดินทางกลับ  
เชา บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาชม “พระราชวังหลวง “Royal Palace” ซึ่งต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําแมน

ซานาเรส มีความสวยงามโออาอลังการไมแพ
พระราชวังอ่ืนๆในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงน้ีถูก
สรางในป ค.ศ.1738 ดวยหินท้ังหลังในสไตลบาร็อค 
โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตา
เลียน ประกอบดวยหองตางๆ กวา 2,830 หอง  
จากน้ันเขาสูพลาซา มายอร (Plaza Mayor) ที่ในอดีต
เคยแหลงชุมชนเกาแกอีกแหงของกรุงมาดริด มีอายุ
ยอนกลับไปมากกวา 300 ปซ่ึงไดรับอิทธิพลในการ
กอสรางมาจากอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ จากน้ันนํา
ทานเดินทางเขาสู “ยานปูเอตาเดลซอล” หรือประตูพระ
อาทิตย จัตุรัสใจกลางเมือง นอกจากจะเปนจดุนับ
กิโลเมตรแรกของสเปนแลว (กิโลเมตรท่ีศูนย) ยังเปน



 

 

ศูนยกลางรถไฟใตดิน และรถเมลทุกสาย และยังเปนจุดตดัของถนนสายสําคัญของเมือง
ที่หนาแนนดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาใหญอีกดวย นาํทานแวะถายรูปกับ
อนุสาวรียหมีกับตนมาโดรนาอันเปนสัญลักษณของเมือง 

......... ไดเวลาอันสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน 
17.10 นําทานออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR150 
 
วันท่ี7  สนามบินสุวรรณภูม ิ
00.55 เดินทางถึงกรุงโดฮา (พักเปล่ียนเครื่อง) 
01.55 เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน กาตารแอรเวย เท่ียวบินที่ QR137 
12.55 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ 

ลม,ฟ�า, อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน
ของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

 
ก.ย. ���� 42,900 42,900 42,900 15,900 

��-�� ต.ค.//��-�� ต.ค.//��-�� ต.ค. 
��-�� ต.ค. ���� 

44,900 44,900 44,900 15,900 

��-�� ต.ค.//��-�� ต.ค.//��-�� ต.ค. 
�� ต.ค.-�� พ.ย. ���� 

43,900 43,900 43,900 15,900 

��-�� พ.ย. ���� 41,900 41,900 41,900 15,900 
พ.ย. ���� 42,900 42,900 42,900 15,900 

��-�� ธ.ค. ���� 44,900 44,900 44,900 15,900 
ธ.ค. ���� 45,900 45,900 45,900 15,900 

ม.ค.-มี.ค. ���� 42,900 42,900 42,900 15,900 
�� มี.ค.-�� เม.ย. ���� 43,900 43,900 43,900 15,900 



 

 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มาดริด-กรุงเทพฯ   
 คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาล หรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวร คอยใหความรูและดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาวีซาสเปน ทานละ 3,500 บาท 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ  
 คาผกผันของภาษีนํ้ามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญหาย

จากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับ
ทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 10 ยูโร/ทาน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 



 

 

20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหวัหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ 
ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 

 
หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 25 ทาน และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ต๋ัวเค
ร่ีองบิน , หองพักท่ีคอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะ
ครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

2. หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซา
เด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

3. เอกสารตางๆท่ีใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิชบริษัท
ทัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยืน่วีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวร
เปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวซีาใหกับ
ทางทาน 

 กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงท่ีเกิดขึ้นดงัตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทัง้สิ้นแมวาจะ
ผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบนิท่ีออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญในการ
ยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครือ่งบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะ



 

 

มีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎ
ของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรม
จะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ
(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมทีพั่ก
ตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดคาใชจาย
ท้ังหมด 100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา
สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบรษิัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาล
ท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามดัจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ หรอืตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันข้ึนไป  -  เกบ็คาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
2. รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

4.  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชอ่ืีนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
*เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา 
ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

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

เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษิัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน  

12. กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซาปลอม
หรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก 


