
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

Smart series 

Spain 7 Days 
เช็คอิน สเปน..แดนกระทิงดุ 
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ยินดีต้อนรับสู่ปฐมบทแห่งการเดินทางไปภายใต้โปรแกรม 

“Spain 7 Days” 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, 
ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การ
ล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูก
ปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์
จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
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นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 
(ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นเตอร์คอย
อ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 

กรุงเทพ ฯ - ดูไบ – มาดริด 

01.15 น. 
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน 
เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 เวลา 01.15 – 04.45 น. 
(ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รอต่อเครื่อง
เพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส 
ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK141 เวลา 07.35 – 
13.25 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศสเปน) เดินทางสู่
เมืองมาดริด 
เข้าสู่ที่พัก NH Madrid Principe de Vergara หรือ

เทียบเท่า 

 

มาดริด - โตเลโด้ – มาดริด 

- โตเลโด้  อดีตเมืองหลวงเก่า  ศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน 

- พระราชวังหลวง (Palacio Real) ชมความ
อลังการที่ไม่แพ้พระราชวังอื่นใดในโลก 

เข้าสู่ที่พัก NH Madrid Principe de Vergara หรือ
เทียบเท่า 

 

 
มาดริด - บาเลนเซีย 

- บาเลนเซีย เมืองเก่าแก่ที่สุดและเป็นเมืองแห่ง
ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสเปน 

เข้าสู่ที่พัก Hotel Melia Palza หรือเทียบเทา่ 

 

บาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอล เอล 
กัมป์ โนว 

- สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์
เซโลน่า หรือคัมป์ นู (Camp Nou) เป็นสนาม
ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 

เข้าสู่ที่พัก Novotel Barcelona City หรือเทียบเท่า 

 

เทีย่วชมเมืองบาร์เซโลน่า - ดูไบ 

- บาร์เซโลน่า เมืองที่มีความเจริญสูงสุดของ
สเปน มีศิลปวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

- ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา-เอล แปรต เพื่อ
เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย
สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK188 เวลา 
22.40 - 07.35 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส)์ 

ตารางการเดินทางโดยสังเขป 

 

ดูไบ – กรุงเทพมหานคร 

09.40 น. 

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดย
สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 เวลา 09.40 
– 19.15 น.(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)  

19.15 น. 

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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วันที่ 1 | นัดพบเพื่อท าการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.00 น. 

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 
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วันที่ 2 | กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - มาดริด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.15 น. 

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบิน     
เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385 เวลา 01.15 – 
04.45 น. (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส)์  

07.35 น. 

เปลี่ยนเครื่องที่ดูไบไปยังเมือง “มาดริด” เมืองหลวงของ
ประเทศสเปน  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  
EK141 เวลา 07.35 – 13.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่น
ประเทศเปน) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้
สัมภาระเรียบร้อย น าคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับ
อากาศมุ่งหน้าสู่กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของ
ประเทศสเปน ที่เก่าแก่นับพันปี ถือเป็นเมืองหลวงที่
สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ไมม่ีอาหารกลางวันบริการเนื่องจากอยู่ในช่วงระหวา่ง
การเดินทาง 

เริ่มต้นย่ าเมืองกระทิงดุด้วยการน าเที่ยวชมน  าพุไซ
เบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดา
ไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ 
ของเมืองมีอาคารสวยงามใกล้ ๆ กันคือ ที่ท าการ
ไปรษณีย์ ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta de Alcala)  
น าคณะเข้าสู่ “ปลาซา มายอร์” (Plaza Mayor) จัตุรัส
ส าคัญของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามใน
ศตวรรษที่  17 และอดีตที่ท าการเมือง ติดกันเป็น
ตลาดซันมีเกล (San Miquel) ปัจจุบันเป็นถนนคน
เดิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย จากนั้นเข้าสู่ “ปูเอต้า 
เดล ซอล” (Puerta Del Sol) (ประตูพระอาทิตย์) 
จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตร
แรกของสเปนแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน รถเมล์
ทุกสายรวมถึงยังเป็นจุดตัดของถนนสายส าคัญของ
เมือง ที่ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และแวะชม
อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา (La Osa Y El Madrono) 
สัญลักษณ์ของเมือง 

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 

เข้าสู่ที่พัก NH Madrid Príncipe de Vergara หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 | มาดริด - โตเลโด้ - มาดริด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดินทางสู่เมืองโตเลโด้ (Toledo) (73 ก.ม. /  1 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่า ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของสเปน ผสมผสาน 3 วัฒนธรรมอย่าง คริสเตียน อิสลามและฮิบรู ได้อย่างลงตัว ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 
เริ่มต้นการเที่ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟ และข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม “ปูเอนเต เด อัลกานตารา” (Puerta 
De Alcantara) บนเนินเขาจะเห็น “กัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด” ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อ
ป้องกันเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” จะได้ชมความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์  จากนั้นพลาดไม่ได้ที่จะต้องแวะชมมหาวิหารแห่ง
โตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงาม เดิมมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นป้อมอัลคาซาร์
เป็นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 โบสถ์ยิวที่ส าคัญชื่อ “ซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา 
บลันกา” จุดเด่นของโบสถ์อยู่ที่หัวเสาสะท้อนถึงอิทธิพลที่ได้รับมาจากศิลปะแบบไบแซนไทน์ ท้ายสุดนี้ท่านสามารถ
ซื้อของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า เป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดีมี คือ ดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบด าฝังเงินทองและ
ลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภท ก่อนอ าลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้
ทั้งเมือง ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จ าลองลงในแผ่นภาพ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าทุกท่านกลับมายังกรุงมาดริด เพื่อเข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่ง
แม่น้ าแมนซานาเรส ที่มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่น ๆ ในทวีปยุโรป สร้างด้วยหินทั้งหลัง ใน
สไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ที่มีการตกแต่ง
อย่างงดงามแล้วยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นส าคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น และชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์
ไม้ทุกฤดูกาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กันเป็น “ปลาซา เดอ เอสปันญา” (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรีย์”เซอร์
แวนเตส” กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ และอิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่อย่าง El Corte Ingles จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน Walking Street ได้อย่างจุใจ 

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 

เข้าสู่ที่พัก NH Madrid Príncipe de Vergara หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 | มาดริด - บาเลนเซีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดินทางสู่บาเลนเซีย (Valencia) (367 ก.ม./ 3.30 
ชม.) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสเปนและเป็น
เสน่ห์แห่งเมืองศิลปะเมืองหนึ่งของสเปน เป็นเมืองแห่ง
ศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ผสมผสานความ
เก่าแก่และทันสมัยได้อย่างกลมกลืน ลงตัวและเนียน
ที่สุดเมืองหนึ่งของสเปน  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะชม แวะถ่ายรูป หอคอย “ตอร์เรส เด เซอรา
นอซ”  (Torres de Serranos)  โดยถือว่าเป็นป้อม
ปราการที่ส าคัญแห่งหนึ่งในสเปน ด้านบนมีวิวทิวทัศน์
ที่สวยงาม  ชมจัตุรัสเมืองเก่า มหาวิหารบาเลนเซียน 
(Valencia Cathedral) ที่สร้างอุทิศให้กับเทพีไดอาน่า
เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายแขนง  
เมื่อเข้าไปข้างใน จุดไฮไลท์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุด คือ 
จอกศักดิ์สิทธิ์ในห้องสวดมนต์ Chapel of the Holy 
Grail ที่เชื่อกันว่า เป็น Holy Grail หรือ Holy Chalice ที่
ชาวคริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูได้ดื่มจากมื้ออาหารมื้อ
สุดท้าย และส่งต่อสืบทอดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 จาก
พระสันตะปาปาหลายพระองค์ จนมาถูกเก็บรักษาไว้
ที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15  

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Hotel Meliá Plaza หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5 | บาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เดินทางต่อไปยังกรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) (351 กม./ 3.30 
ชม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นกาตาลุนญ่า เมืองท่าที่มีความเจริญ
สูงสุดของสเปน  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เอาใจคอบอลส าหรับแฟนคลับทีมบาร์เซโลน่า เข้าชมสนาม
ฟุตบอล เอล กัมป์ โนว  ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู 
(Camp Nou) เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เคยใช้
จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 น าชมความยิ่งใหญ่
ของทีมบาร์เซโลน่า ในส่วนที่จัดแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วย
รางวัล ห้องจัดแสดงประวัติและเรื่องราวของทีม ห้องผลงานของ
อัจฉริยะลูกหนัง “ลีโอเนล เมสซี่” ที่รวบรวมแมทช์และการท า
ประตูอันน่าประทับใจ บอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการ
ชมแมทช์การแข่งขันแบบพาโนรามา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บ
ตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก  
(ในกรณีวันเข้าชมตรงกับการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ค่าเข้าชม เนื่องจากได้ท าการจองล่วงหน้า) 
 เตรียมร่างกายให้พร้อม..เตรียมเงินในกระเป๋าให้ดีเพราะจะน า
ทุกท่านไปช้อปปิ้งที่จัตุรัสกาตาลุนญ่า จุดเริ่มของย่านถนนคน
เดิน “Las Ramblas” เป็นถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโล
น่า มีทั้งสินค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้
เริ่มต้นจากจัตุรัส Pizza  Catalunya ไปกระทั่งสุดถึงท่าเรือ Port 
Vell เป็นระยะทางทั้งหมด 1.2 กม. ความน่าสนใจจนต้องแวะมา
ให้ได้บนถนนเส้นนี้ก็คือเหล่าบรรดาของขายที่ตั้งกันอยู่เรียงราย
ตลอด 2 ข้างทางถนน เรียกว่ามีสินค้ามากมายให้ได้เดินเลือกชม
อย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดแบบสเปนแท้ ของฝากต่างๆ 
อาหารการกิน เรียกว่าตลอดทางเดินไม่มีว่างเว้นพื้นที่เปล่าๆ โดย
ปราศจากร้านค้าเลยแม้แต่จุดเดียว 

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Novotel Barcelona City หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 | บาร์เซโลน่า - ดูไบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
ทุกท่านอิสระท่องเที่ยวชมความงามของเมืองบาร์เซโล
น่าได้อย่างเต็มอิ่ม จะเดินเล่นเที่ยวชมเมืองแวะถ่ายรูป
กับผลงานสถาปัตยกรรมของเกาดี้  ที่ เป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวเมือง จนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า City of 
Gaudi บนถนนกราเซีย หรือจะแวะเช็คอิน ถ่ายรูปเก๋ๆ 
กับ สถานที่สุดท้ายของเกาดี้ คือ “โบสถ์ซา กราด้า ฟามิ
เรีย” (Sargrada Familia) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงและความ
งามความวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ที่ยังคงสร้างไม่
เสร็จจนถึงปัจจุบัน หรือจะแวะชมวิวบรรยากาศของ
เมืองบาร์เซโลน่าบนยอดเขามอนต์จูอิก ไปได้ทุกมุม 
เก็บภาพความประทับใจได้อย่างจุใจ 

อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและค่ า 

และเมื่อได้เวลานัดหมายน าคณะเดินทางไปยัง  ท่า
อากาศยานบาร์เซโลนา-เอล แปรต เพื่อท าการเช็คอิน 
และคืนภาษีส าหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ EK188 เวลา 22.40 - 
07.35 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส)์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
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วันที่ 7 | ดูไบ - กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.40 น. 
ออกเดินทางจากทา่อากาศยานนานาชาตดิูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที ่EK372  

เวลา 09.40 – 19.15 น.(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)  
19.15 น. 

ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

“ขอขอบพระคุณส ำหรับควำมสนใจ และควำมไวว้ำงใจในกำรร่วมเดินทำงไปเปิดประสบกำรณ์กับเรำ แล้วพบกัน
ใหม่กับกำรเดนิทำงในภำคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ” 
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หมายเหต ุ: โปรแกรมนี้ทางบริษัทได้จัดเตรียม น้ าพริกแห้ง น้ าจิ้มต่างๆ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป หรือขนม บริการให้

ระหว่างการเดนิทาง โดยมิได้รวมอยู่ในค่าทัวร ์

เงื่อนไขและค าแนะน าส าหรับการซื อทัวร ์

 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-12 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

DBL 
SGL 

NO TKT 
ADL 

 Waiting period       

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม : 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 ค่าเข้าชมสถานที่ พระราชวังหลวงมาดริด, สนามฟุตบอลคัมป์ นูว์ 
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 - 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 

ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที

ท่ำนมีข้อจ ำกัดในกำรรับประทำนอำหำรบำงชนิด กรุณำสอบถำมรำยละเอียดล่วงหน้ำเพื่อควำมเหมำะสม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (เชงเก้น)  
 น้ าดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน 
  ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท 

MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหต ุ, ค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว (หากมีความ
ประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์) 

 ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ

ในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) : 
เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 20,000 บำทต่อผู้เดินทำง
หนึ่งท่ำน ภำยใน 7 วันนับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาช าระ



 

Banner 

 

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่ก าหนด ทางบริษัท
ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี  (Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ส าหรับบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจา

หยาบคาย, สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ , ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องท าการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส 

และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงื่อนไขกำรยกเลิกตำมระยะวนัเวลำ*** 

 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจ าทัง้หมด 
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจ า 20,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร ์
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทวัร ์

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี

ซ่าได้ทันตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้อง
ไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
วีซ่า ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ให้นับการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ
ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผล
เร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจ านวน ยกเว้นค่าวีซ่าใน
กรณีที่มีการยื่นแล้ว) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง 
รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกัน
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., 
Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด  
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระท าที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว
ทั้งหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) :  
 หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วัน 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 
ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสาย
การบินซึ่งเป็นผู้ก าหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND 
เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถท า REFUND ได้หรือไม ่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรตส์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Emirate 

Skywards ได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในแต่ละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) : 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมัก
มีความแตกต่างกัน และอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันกับกลุ่มคณะของท่านตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรับอากาศใน
ห้องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด 
และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องที่ใหญ่กว่าเดิม ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเติม 
เพื่อให้เป็นห้องพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้ 
 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชม

นั้น ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลา
เดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า 
Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าวได้  
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 และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) : 
 ค่าทัวร์นี้ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียก

เก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง 
 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หากสัมภาระของท่านมีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 ซ.ม. หรือ 25 ซ.ม. (9.75  นิ้ว) x 56 ซ.ม. (21.5 นิ้ว) x 46 ซ.ม. (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีการบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้มี
น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของสายการบินนั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะท าการส่ง “ใบเตรียมตัวส าหรับการเดินทาง” 
ให้แก่ท่านในช่วงก่อนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเป๋า สัมภาระที่มีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึ้น
บนยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เครื่องบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดังกล่าว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึ้น
เครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนั้น ๆ 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) : 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง 

ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพ
ของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) : 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสเปน ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันท าการ 
(ในการยืน่ค าร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าร้องขอวซี่าประเทศสเปน) 

BLS International (Thailand) Ltd. อาคาร Interchange 21 ชั น 22 สุขุมวิท 21 (อโศก) 
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทางและหลังจากที่เดินทางกลับมาไทย

จะต้องเหลือ 3 เดือน  หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ท่าน
จะต้องน าไปแสดงด้วย เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 
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3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /ส าเนาทะเบียน
สมรส, หย่า / ส าเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

4. หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดที่ท่านท างานอยู่ ต้องเปน็ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปทีี่เริ่มท างานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อ
เดินทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลา ที่ขอไว้ไม่เกิน 1  เดือน  

5.  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน  
6. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี “หนังสือรับรองจากสถาบัน”(ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงที่ขอไว้ไม่เกิน 1 

เดือน  
7. หนังสือรับรองบัญชีการเงินจากธนาคาร ( Bank certificate ) และ statement จากทางธนาคารย้อนหลังอย่าง

น้อย 6 เดือน โดยต้องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่
ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับ
สู่ภูมิล าเนา เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า กรณีออกค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่นต้องใช้จดหมายรับรองจาก
ธนาคารตัวจริงที่ระบชุื่อในจดหมายว่าออกค่าใช้จ่ายให้กับใคร 

***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
8. กรณีที่บริษัทของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจาก

เอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย 
และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

9. กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดย
ที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ 
ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็
ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

11. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามวันและเวลานัดหมาย โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมม่ีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ร้องขอทุกกรณี 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 

 ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไวข้้างต้นทุกประการ  


