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เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific สายการบนิระดบั 5 ดาว 

สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลกอนัดบัที ่4 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 

น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 

วันกอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืก

ซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความ

ผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ  

การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  

อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 

12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

06 – 12 ก.พ. 63 *วนัหยดุชดเชยมาฆบชูา* 40,990 38,990 8,500 

25 ก.พ. – 02 ม.ีค. 63 38,990 36,990 8,500 

สายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค  Cathay Pacific (CX) 

ขาไป CX 702 BKK - HKG 1915 - 2300 

ขาไป CX 321 HKG – BCN 0020 - 0655 

ขากลบั CX 320 MAD - HKG 1130 - 0705 

ขากลบั CX 619 HKG - BKK 0910 - 1115 
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** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 3,500 บาท 

(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนักอ่นเดนิทาง เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง 

16.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประต ู6 เคานเ์ตอร ์M  

ของสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค  พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

19.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 702 

23.00 น. ถงึฮอ่งกง แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่บารเ์ซโลนา่ ประเทศสเปน โดยเทีย่วบนิที ่CX 321 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

วนัที ่2 

      บารเ์ซโลนา่ – สนามฟุตบอลคมัป์น ู– เนนิเขามองตค์อูกิ – มหาวหิารซากราดา ฟามเีลยี –  

      สวนปารค์ กเูอล – ถนนลา ลมับา – ตลาดบคุเคอเรยี 

06.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานบารเ์ซโลนา่-เอล แปรต ประเทศสเปน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่บารเ์ซโลนา่ (Barcelona) เมอืงใหญ่

อนัดับสองของประเทศสเปน ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนของคาบสมทุรไอบเีรยี บารเ์ซโลน่า

เป็นเมอืงทา่ส าคญั และเป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน ตัง้แตส่มยัโรมนั นับวา่เป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของคนทัว่โลก เพราะมวีัฒนธรรมทีโ่ดดเดน่ และความงดงามและมนตเ์สน่หข์อง

สถาปัตยกรรมอนัแปลกตา ทีอ่อกแบบโดย แอนโทนี ่เกาดี ้สถาปนกิชาวสเปนทีม่ขีือ่เสยีง 

 น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึหนา้ สนามฟุตบอลคมัป์น ู(Camp Nou Stadium) สนามฟตุบอลของ

สโมสรบารเ์ซโลน่า ยกัษ์ใหญแ่หง่ลาลกีา สเปน และเป็นสโมสรฟตุบอลทีย่ ิง่ใหญ่ระดับโลก ภายในมทีี่

น่ังกวา่ 99,354 ทีน่ั่ง นับเป็นสนามฟตุบอลทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปเลยทเีดยีว 

 และน าทา่นเดนิทางสู ่เนนิเขามองตค์อูกิ (MontJuic) ซึง่เป็นบรเิวณทีส่เปนใชเ้ป็นทีส่รา้งสนาม

โอลมิปิกในปี ค.ศ. 1992 ใหท้า่นไดช้มหรอืเกบ็ภาพกบัววิทีส่วยงามของบารเ์ซโลน่า 
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 น าทา่นชม มหาวหิารซากราดา ฟามเีลยี (Sagrada Família) จากภายนอก สญัลกัษณ์บารเ์ซโลน่า 

เป็นศลิปะแบบนโีอโกธคิ ดว้ยแนวความคดิการคนืกลับสูธ่รรมชาต ิตัวอาคารประดบัดว้ยโมเสคจากเวเน

เชีย่ประดบัดว้ยปฏมิากรรมแกะสลกัจากหนิหลายพันชิน้ เป็นผลงานชิน้สดุทา้ยของสถาปนกิชือ่ดัง นามวา่ 

แอนโทนี ่เกาดี ้จากความอลังการ และมเีอกลักษณ์เฉพาะตวั จงึท าใหไ้ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

ปัจจบุนัมหาวหิารแหง่นีย้งัสรา้งไมเ่สร็จสมบรูณ์ และยงัด าเนนิการกอ่สรา้งอยู ่คาดวา่จะเสร็จสมบรูณ์ในปี 

2026 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (1) 

 น าทา่นเขา้ชม สวนปารค์ กเูอล (Park Guell) สวนมหัศจรรยผ์ลงานการสรา้งสรรคข์องแอนโทนี ่เกาดี ้ 

 ภายในจัดแสดงสถาปัตยกรรมศลิปะแบบอารต์นูโวทีเ่ต็มไปดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และศลิปกรรมที่

ประดับตกแตง่ลวดลายดว้ยเครือ่งกระเบือ้งโมเสคนับลา้นชิน้ จดุเดน่ของสวนสาธารณะแหง่นีค้อื "มงักร

โมเสค" (Mosaic dragon) ทีไ่ตค่ลานบนบนัไดน ้าพ ุซึง่เป็นจดุยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนั

สวนแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก และเป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญมาก

แหง่หนึง่ของเมอืงบารเ์ซโลน่าเลยทเีดยีว 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ถนนลา ลมับา (La Ramblas) ถนนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของบารเ์ซโลน่า ทีม่ี

ความยาวถงึ 1.30 กโิลเมตร เริม่ตน้ตัง้แตจ่ตัรัุส Pizza Catalunya ไปกระทั่งสดุถงึทา่เรอื Port Vell รมิฝ่ัง

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน บรเิวณเกาะกลางของถนนมคีวามรม่รืน่ดว้ยตน้ไม ้มรีา้นคา้ตา่งๆมากมาย เชน่ รา้น

ดอกไม ้รา้นกาแฟ แผงขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ 

มากมาย              และถา้ตรงกบัวันทีม่กีารแขง่ขนัฟตุบอลนัดใหญข่องทมีบารเ์ซโลน่า ชาวเมอืงจะมา

เฉลมิฉลองชยัชนะกนั 

บนถนนแหง่นีห้ลังจากจบการแขง่ขนั นอกจากนัน้บรเิวณสดุปลายถนนยงัเป็นสถานทีต่ัง้ของอนุสาวรยี ์

ครสิโตเฟอร ์โคลัมบสั ผูท้ีค่น้พบทวปีอเมรกิาอกีดว้ย อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมบรรยากาศหรอืชอ้ปป้ิง

สนิคา้บนถนนสายนีต้ามอธัยาศัย หรอืทา่นสามารถเดนิชมหรอืลิม้ลองอาหารแบบทอ้งถิน่ ณ ตลาดสด

บคุเคอเรยี (Boqueria Market) เป็นตลาดสดทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง ตัง้อยูบ่นถนนลา ลัม

บา ขายอาหารสด อาหารแหง้ ผัก ผลไมน้านาชนดิ นอกจากนัน้แลว้ยงัมรีา้นอาหารทะเลมากมายทีค่ณุ

สามารถน่ังรับประทานอาหารทะเลสดๆไดใ้นตลาดแหง่นี ้อสิระใหท้า่นเดนิเลอืกซือ้ เลอืกชมิ หรอืลิม้ลอง

อาหารพืน้เมอืงภายในตลาดแหง่นีต้ามอธัยาศัย   

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Eurostars Executive หรอืในระดับเดยีวกนั 
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วนัที ่3 

     บารเ์ซโลนา่ – ชอ้ปป้ิง La Roca Village – ซาราโกซา่ – พระราชวงัอลัจาเฟเรยี – 

     มหาวหิารซานตา มาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์– จตัรุสัพลิลาร ์

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่La Roca Village ระยะทางประมาณ 39.5 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 43 

นาท ี

 เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ ่นอกเมอืงบารเ์ซโลน่า ซึง่มรีา้นคา้แบรนดด์ังมากมายกวา่ 140 รา้น ใหท้า่นไดเ้ลอืก

ชมและเลอืกชอ้ป เชน่ Armani, Burberry, Coach, Gucci, Polo Ralph Lauren, Prada, Samsonite, 

Versace และอืน่ๆอกีมาย ทีม่รีาคาถกูกวา่ในชอ้ป บางสนิคา้ลดสงูสดุถงึ 60% เลยทเีดยีว อสิระใหท้า่น

สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิง 

 ไดเ้วลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสู ่ซาราโกซา่ (Zaragoza) ระยะทางประมาณ 326 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท ีตัง้อยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของสเปน รมิแมน่ ้าเอโบร  

 มลีักษณะภมูปิระเทศทีแ่ตกตา่งกนั ไมว่า่จะเป็นหบุเขา ทะเลทราย ป่าหนาทบึ หรอืแมแ้ตทุ่ง่หญา้และ

ภเูขา ซึง่สามารถผสมผสานกนัระหวา่งเมอืงและธรรมชาตไิดอ้ยา่งลงตวั และเป็นเมอืงทีอ่ยูต่รงกลาง

จดุตดัระหวา่งเสน้ทางเมอืงใหญท่ัง้ 2 คอื มาดรดิ และบารเ์ซโลน่า  

 น าทา่นชม พระราชวงัอลัจาเฟเรยี (Aljafería Palace) จากภายนอก สรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่

11  เป็นพระราชวังทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากศาสนาอสิลาม และเป็นพระราชวังฤดรูอ้นส าหรับผูป้กครองมสุลมิ

ในสมยัอดตี จากนัน้น าทา่นชม มหาวหิารซานตา มาเรยี เดอรฟิ์วลาร ์(Basilica of Our Lady of 

the Pillar)  

มหาวหิารอนัศกัดิส์ทิธิข์องเมอืงซาราโกซา่ และเป็นมหาวหิารของครสิตจักรนกิายโรมนัคาทอลกิ 

สรา้งขึน้อยา่งงดงามในแบบสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร็อค และชม จตัรุสัพลิลาร ์(Plaza del Pilar)  

จดุศนูยก์ลางของซาราโกซา่ และจัตรัุสแหง่นีย้งัเป็นหนึง่ในจัตรัุสทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (3)  

พัก ณ โรงแรม Eurostars Rey Fernando หรอืในระดับเดยีวกนั 
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วนัที ่4 

     ซาราโกซา่ – โตเลโด – ประตเูมอืงปเูอรต์า เด บซิากรา – ปราสาทอลักาซาร ์– 

     มหาวหิารแหง่โตเลโด – เฆตาเฟ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่โตเลโด (Toledo) ระยะทางประมาณ 385 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 55 นาท ีตัง้อยูท่างภาคกลางของประเทศสเปน เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่แหง่อาณาจักรสเปนกอ่นที่

จะมาเป็นมาดรดิในปัจจบุนั โตเลโดเป็นเมอืงโบราณตัง้อยูบ่นเนนิเขา มแีมน่ ้าลอ้มรอบ เป็นสถานทีท่ี่

ปรากฏรอ่งรอยวฒันธรรมหลากหลายของทัง้จากชาวครสิต ์ชาวยวิ และชาวมวัรร์ว่มกนั ปัจจบุนัไดรั้บการ

ประกาศขึน้เป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (5) 

 น าทา่นชม ประตเูมอืงปเูอรต์า เด บซิากรา (Puerta Vieja de Bisagra) หนึง่ในประตเูมอืงทีม่ี

ความส าคญัทีส่ดุของเมอืงโตเลโด ตัง้อยูท่างทศิเหนอืของยา่นเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ตัง้แตใ่นชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที ่10 สรา้งดว้ยหนิทีแ่ข็งแรงไดส้ดัสว่น โคง้เป็นรปูเกอืกมา้ และคอ่ยๆ ลดหลั่น ไดร้ปูอยา่ง

สวยงาม  

 และชม ปราสาทอลักาซาร ์(Alcazar) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาอยา่งยาวนาน ในอดตีเคยเป็น

พระราชวังของโรมนั ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่3 และเป็นจดุศนูยก์ลางในชว่งสงครามกลางเมอืงสเปนอกี

ดว้ย ปัจจบุนัอลัคาซารแ์หง่นีไ้ดรั้บการบรูณะเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งสมดุแลว้ 

 แลว้น าทา่นชม มหาวหิารแหง่โตเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวหิารทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของสเปน 

รองจากวหิารแหง่เซบญีา่ เป็นทีป่ระทับขององคส์งัฆราชประมขุทางศาสนาแหง่นกิายโรมนัคาทอลกิของ

สเปน สรา้งขึน้ตัง้แตใ่นปี ค.ศ.1226 ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานกวา่ 300 ปีถงึจะแลว้เสร็จ ในรปูแบบ

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีย่ ิง่ใหญแ่ละเป็นหนึง่ในวหิารทีส่วยงามทีส่ดุในโลก  

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เฆตาเฟ (Getafe) ระยะทางประมาณ 59.9 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 55 นาท ี เป็นเมอืงในเขตนครหลวงกรงุมาดรดิ อยูห่า่งจากยา่นกลางเมอืงของมาดรดิไปทาง

ทศิใตป้ระมาณ 15 กโิลเมตรเทา่นัน้ เมอืงแหง่นี้เป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมและการคา้ รวมทัง้การทา่

อากาศยานทหาร  

  หรอือูก่ารบนิของสเปน และมรีะบบการขนสง่ทีม่คีณุภาพ เชือ่มตอ่กบักรงุมาดรดิดว้ยทางหลวงหลาย

เสน้ทาง  
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 ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (6)  

พัก ณ โรงแรม Exe Getafe หรอืในระดับเดยีวกนั 

วนัที ่5 

     เฆตาเฟ – เซโกเบยี – ปราสาทอลัคาซาร ์– มหาวหิารแหง่เซโกเบยี – สะพานสง่น า้โรมนั – 

     กรงุมาดรดิ – พระราชวงัหลวง – พลาซา่ มายอร ์– ถนนแกรนเบยี 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เซโกเบยี (Segovia) ระยะทางประมาณ 108 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

1 ชัว่โมง 17 นาท ีตัง้อยูใ่นแควน้คาสตลี และเลออน ของสเปน ในเขตเมอืงเกา่เซโกเบยี เป็นทีต่ัง้ของ

สถานทีส่ าคญัทีท่รงคณุคา่ทางประวตัศิาสตรม์ากมาย ปัจจบุนัเมอืงแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกจากองคก์ารยเูนสโก และเป็นเมอืงจดุหมายปลายทางของการทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุแหง่

หนึง่ในประเทศสเปนอกีดว้ย 

 น าทา่นชม ปราสาทแหง่เซโกเบยี หรอื ปราสาทอลัคาซาร ์(Segovia Alcazar) เริม่สรา้งขึน้ในชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นปราสาทแหง่เทพนยิายเลยทเีดยีว จากความสวยงาม

ของภมูทิัศนต์ัวปราสาททีต่ัง้อบูบ่นเนนิเขาและมแีมน่ ้าไหลมาบรรจบกนั นอกจากนัน้ปราสาทแหง่นีเ้ป็น

อกีหนึง่ในแรงบนัดาลใจในการออกแบบปราสาทซนิเดอเรลลา่ของดสินยีอ์กีดว้ย  

 แลว้น าทา่นชม มหาวหิารแหง่เซโกเบยี (Catedral de Segovia) มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์ีง่ดงามของ

นกิายโรมนัคาทอลกิ ตัง้อยูใ่นจัตรัุสหลักของเมอืง สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้บัพระแมม่ารยี ์สรา้งขึน้ในชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที ่16 ในสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิ  

 และน าทา่นชม สะพานสง่น า้โรมนั (Roman Aqueduct of Segovia) สถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ และ

เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแหง่นี ้ สรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่1 มอีายกุวา่ 2,000 ปี สะพานสง่น ้านี้

ถกูสรา้งขึน้ในชว่งทีจั่กรวรรดโิรมนัปกครองคาบสมทุรไอบเีรยีอยู ่เพือ่ล าเลยีงน ้าจากแมน่ ้าฟรโีอ ซึง่หา่ง

ออกไปราว 18 กโิลเมตรเขา้สูต่ัวเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (8) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุมาดรดิ (Madrid) ระยะทางประมาณ 91.7 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

1 ชัว่โมง 10 นาท ีเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสเปน อกีทัง้เป็นเมอืงหลวงทีใ่หญเ่ป็น

อนัดับสามของยโุรป และเป็นทีม่ากดว้ยเสน่หแ์ละสสีนัทีส่ดุเมอืงหนึง่ของโลกเลยทเีดยีว  
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น าทา่นชม พระราชวงัหลวงแหง่กรงุมาดรดิ (Royal Palace of Madrid) สถานทีป่ระทับของ

ราชวงศส์เปน ภายในมหีอ้งถงึ 3,418 หอ้ง เป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหมท่ีด่ดัแปลงมาจากกรกี-โรมนั โดย

ดา้นนอกตกแตง่ในสไตลแ์บบอติาเลีย่น สว่นภายในตกแตง่แบบฝร่ังเศส นับเป็นหนึง่ในพระราชวังทีใ่หญ่

และสวยงามทีส่ดุในยโุรป และน าทา่นชม พลาซา่ มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) จัตรัุสขนาด

ใหญใ่จกลางกรงุมาดรดิ สรา้งในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่16 – 17 เป็นลานกวา้งลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตล์

โรมนั ภายในอาคารมทีัง้โรงแรมหร ูรา้นคา้ บาร ์คาเฟ่ และรา้นอาหาร บรเิวณลานเป็นทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ

ของชาวสเปน ในอดตีลานแหง่นีเ้คยใชป้ระกอบพธิสี าคญัมากมายของสเปน รวมถงึเป็นสถานทีจั่ดกฬีาสู ้

วัวกระทงิ นอกจากนัน้จตัรัุสแหง่นีย้งัเป็นกโิลเมตรที ่ 1 ของสเปน และ landmark ทีส่ าคญัของกรงุ

มาดรดิอกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนแกรนเบยี (Gran Via) ถนนสายส าคญัของมาดรดิทีม่อีายเุกา่แกร่อ้ยกวา่ปี  

มสีถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคารตัง้เรยีงรายอยู ่2 ฝ่ังถนน และยงัเป็นถนนชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืง ที่

เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์ังตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นเทีย่วชมถนนสายนี ้หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม

อธัยาศัย  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 

 พัก ณ โรงแรม Exe Getafe หรอืในระดับเดยีวกนั  

วนัที ่6       เฆตาเฟ – ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิบาราคสั 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิาดรดิบาราคสั เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

11.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 320 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

วนัที ่7       ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

07.05 น. ถงึฮอ่งกง แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่CX 619 

11.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 



Page 9 of 23 

 
 

 
 

หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทั

ฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 
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ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางได)้ ** 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (สเปน) และคา่บรกิาร ทา่นละ 3,500 บาท 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยโูรตลอดทปิ  

 

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ 

แลว้จงึวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ 

ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัท ัง้หมดแลว้*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั๋วเดีย่ว กรณุาเชค็ราคา

กบัเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 

 รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาต

ใหข้บัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน )  

 

 โรงแรมทีพ่ักตามระบหุรอืในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: เนือ่งจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูติ า่ โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร 

และในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางแหง่อาจจะไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเท
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รดแฟรห์รอืงานประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 

 หัวหนา้ทัวร ์(ทรไูกด)์ จากประเทศไทย ผูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยบรรยายขอ้มลูและอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ภาษีน ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหนั 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด (โดยสายการบนิ Cathay Pacific อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 30 ก.ก.)  

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพั่ก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทกุทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิารแ์ละ

ทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (สเปน) และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการ

พจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์(ทรไูกด)์  ทา่นละ 45 ยโูร ตลอดทรปิ 

 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

 กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน  

 สง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายงับรษัิทฯ 

 หากทา่นทีต่อ้งการใหท้างบรษัิททัวรย์ืน่วซีา่ให ้กรณุาช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอยืน่วซีา่เชง

เกน้ ทา่นละ 3,500 พรอ้มกบัยอดมดัจ า 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
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 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  50 - 46 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่ง

วันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร์

ทัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่ สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตี

มดัจ าทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัร์

ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจาก

เป็นนโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่  

คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรมหรอืคา่โรงแรม เป็นตน้   

 

ขอ้มลูเกีย่วกบั สายการบนิ  

 เนือ่งจากบตัรโดยสารเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตั๋วกรุ๊ป สายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บน

เครือ่งบนิทกุกรณี ทกุทา่นตอ้งไปเชค็อนิเพือ่ออกบตัรโดยสาร และรับหมายเลขทีน่ั่งตอนไดบ้ตัรโดยสาร

เทา่นัน้   

แตท่างบรษัิทจะพยายามชว่ยใหล้กูคา้ทีเ่ดนิทางดว้ยกนัไดน่ั้งดว้ยกนั หรอืใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

 กรณีทีท่า่นตอ้งการอาหารพเิศษ เชน่ เป็นอสิลาม, แพอ้าหารบางประเภท หรอืทานมงัสวรัิต ิโปรดแจง้

และระบมุาใหช้ดัเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งสง่เรือ่งแจง้ใหท้างสายการบนิทราบลว่งหนา้ เพือ่

จัดเตรยีมอาหารใหแ้กท่า่น กรณีทีท่า่นแจง้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระเมนูใหม ่หรอื

อาจจะไมไ่ดรั้บเมนูพเิศษเลย เนือ่งจากสายการบนิไมไ่ดเ้ตรยีมส ารองไว ้หรอือาจเตรยีมไมท่ัน 

 ส าหรบัทีน่ ัง่ LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบตัติามทีส่ายการ

บนิก าหนดเทา่นัน้ เชน่ สามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดใ้น

กรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ และการขอทีน่ั่ง LONG LEG ทา่นตอ้งไปแจง้กบัเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิ

เทา่นัน้ และการใหท้ีน่ั่งขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  
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 โรงแรมในแตล่ะแหง่ มกีารวางแผนผังหอ้งพกัแตกตา่งกนั จงึท าใหห้อ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะหอ้งไมต่ดิกนั 

หรอือยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจตอ้งเป็น  

1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ (Sofa bed) หรอือาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 

(Twin/Double) และหอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่บรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 

 เนือ่งจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูติ ่า โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่งฤดู

หนาว โรงแรมบางแหง่อาจจะไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ ซึง่จะมฮีตีเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน 

 กรณีทีม่งีานเทศกาลหรอืการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ท าใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัใน

เมอืงจะคอ่นขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปบางแหง่ (โดยเฉพาะในยา่นเมอืงเกา่ หรอืเมอืงเล็กๆ) มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ หอ้ง

อาจจะมขีนาดเล็กกะทดัรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า หรอือาจจะไมม่ลีฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋า และหอ้งแตล่ะ

หอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

หมายเหต ุ

 ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะ

ค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเหตุ

จ าเป็นสดุวสิยั และอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การ

ประทว้ง  

การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุการโจรกรรม ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

ยกเลกิเทีย่วบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสญูเสยี ทรัพยส์นิสญูหาย อบุตัเิหตหุรอืไดรั้บบาดเจ็บ

จากความประมาทของตวัทา่นเอง และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตัว๋กรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่

ตามความเป็นจรงิ 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้เนือ่งจากเหตสุดุวสิยัตา่งๆ หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
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 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนอืจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู เชน่ หนังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) หรอืหนังสอืเดนิทางทตู (เลม่สแีดงสด) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์            

หากไมผ่า่นการอนุมตัจิากสายการบนิ และถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่ง

ใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที่

นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเชค็อนิไมท่ัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื            

คา่ทัวรใ์หแ้กท่า่น 

 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์(ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นตอ้งจองเครือ่งบนิลงประเทศปลายทางกอ่นเวลาหรอืเวลา

ใกลเ้คยีงกบัคณะทัวร ์หรอืไปถงึปลายทางลว่งหนา้กอ่นคณะทัวรอ์ยา่งนอ้ย 1 วัน ถา้ทา่นมาถงึหลังคณะทวัร ์

ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปพบกบัคณะทัวรใ์นสถานทีท่ีค่ณะทวัรก์ าลังออนทัวรอ์ยูด่ว้ยตนเอง 

และกอ่นการจองทวัรห์รอืจองตั๋วเครือ่งบนิควรสอบถามโดยละเอยีดกบัทางบรษัิทอกีครัง้ หากท่านจองทัวร์

หรอืตัว๋เครือ่งบนิผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้และไมค่นืคา่ทวัรใ์หแ้กท่า่น 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท

ฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 

 

• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบเต็มจ านวนและไดรั้บการตอบรับจาก

ทางสถานทตูฯ ในเรือ่งเวลานัดหมาย เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ 

อาท ิ                     ตั๋วเครีอ่งบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดรั้บการยนืยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทาง

ทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  ครบจ านวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไมม่คีวิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตู

ฯ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา                      

(อาจแตกตา่งกนัแลว้แตส่ถานทตูประเทศน ัน้ๆ) มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่

ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ 

เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวก

ในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 

• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิข ึน้จรงิ ดงัตอ่ไปนี ้

-    คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอื 

     ไมผ่า่นการพจิารณากต็าม 
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-    คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกตั๋วเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคนืได ้

-    คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 

     คา่มดัจ าหอ้งพกั หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ภายหลัง 

• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

100 % 

 

เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (สเปน) 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัท าการ) 

 

กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมายเก็บเอกสาร 

 

1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และส าเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายุ

ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาท าเลม่ใหมก่อ่นน าสง่ มจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 

หนา้ และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  

** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดรั้บจาก

ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 

 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  

พืน้หลังสขีาว ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา  

แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดับ เห็นใบหแูละคิว้ 

ทัง้ 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้  

(หากรปูถา่ยของทา่นไมไ่ดม้าตรฐานตามสถาณทตูก าหนด  

ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการถา่ยรปูใหมอ่กีครัง้ ณ วันมายืน่เวลา) 
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3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 

3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  

หนงัสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มคัร (ระบุ

ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและระบชุว่งเวลาทีเ่ดนิทางไปทอ่งเทีย่วยโุรป และระบชุือ่ประเทศ

ทัง้หมดทีท่า่นเดนิทางดว้ย หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดในวันทีเ่ทา่ไร ่โดยชือ่

ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมาย

รับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็น

ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้ม

ลายเซ็น ระบชุือ่ ต าแหนง่ของผูม้อี านาจในออกหนงัสอืรบัรองการท างานและประทบัตราบรษิทั 

 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท

หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วนั กอ่นวันยืน่วซีา่  

หากมากกวา่ 90 วันไปแลว้ ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นัน้) เป็นส าเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 

 

3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วันกอ่นวันยืน่วซีา่)  

ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน) 

 

3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 

หนังสอืยนืยนัการเกษียณอายกุารท างาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มคัรหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบุ

วันทีเ่กษียณ ชือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 

ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารท างาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 

4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจี านวนเงนิในบญัชไีมน่อ้ยกวา่หกหลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็น

วา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยตลอดในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา และมรีายการเดนิบญัชลีา่สดุไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันยืน่วซีา่ เป็น

บญัช ี                 ออมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีาก

ประจ า รวมถงึบญัชสีหกรณ์ 
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4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบบัจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกดชือ่

ใหต้รงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบญัชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 

ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้  

- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

พรอ้มเซน็รับรอง 

- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส านาทะเบยีนสมรส 

และส าเนาใบเกดิ (สตูบิตัร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น

ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย) และ

ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มคัรยืน่วซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-

นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 

- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของ

ทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 

5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

5.1 ส าเนาสตูบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษา

องักฤษ 

5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตัวจรงิเทา่นัน้ ระบวุา่อนุญาตให ้

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั พรอ้มแปลเอกสารเป็น

ภาษาองักฤษ 

5.3 ส าเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสารเป็น

ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบตัรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 

 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 

 

7. เอกสารสว่นตวัอืน่ๆ (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด) 
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- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  

- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  

- ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  

- ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 

หมายเหต:ุ 

- ผูส้มคัรทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันท าการ 

- หลังจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มคัรท าการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ ก็

ตาม ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น

การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหาก

ตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้

สถานทตูยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนาม

ของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไป

สมัภาษณ์ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง

บรษัิทฯ ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 

 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเริม่ตน้ ใบละ  500 บาท ** 

 

*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิารอ านวย

ความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 

การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 
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1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ชือ่-นามสกลุเดมิกอ่นเปลีย่น 

(ภาษาองักฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 

 

4. เลขที ่Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 

 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  

 

            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุนั 

(ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 

 

..................................................................................................................................................

.... 

 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล์

............................................................  
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8. อาชพีปัจจบุนั (กรณุาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบดุว้ย (ภาษาองักฤษ) 

 

..........................................................................

ต าแหน่ง……………………………………………………………… 

 

9. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาองักฤษ) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

10. ทีอ่ยูท่ีท่ างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้ 

(ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………...... 

 

………………………………………………………………………………………………................................................. 

  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 

 

12. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี 

(ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………. 

 

13. ชือ่-นามสกลุบดิา (ภาษาองักฤษ) 

…………………….……………………..………………………………………………………… 

 

14. ชือ่-นามสกลุมารดา 

(ภาษาองักฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
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15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (ถา้ม)ี 

 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจ าได)้ 

........................................ 

 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพ านักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาองักฤษ) 

 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

 

กรณุาระบชุือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 

 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุป๊จะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง
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นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
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สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


