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วันแรก
23.00 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อ มกัน ที่ ส นามบิ น สุ วรรณภู มิ ชั้น 4 ประตูห มายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิ น
QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง
02.05 น.

กรุงเทพฯ - โดฮา (กาตาร์) – มาดริด (สเปน)
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR149
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาดริดบาราคัส กรุงมาดริด ประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่น
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านชม กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก อีกทั้งเป็ นเมืองใหญ่
เป็ นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองลงมาจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน ตั้งอยูใ่ จกลางของ
แหลมไอบี เรี ยน ในระดับ ความสู ง 650 เมตร เป็ นมหานครอัน ทั น สมัย ในปี ค.ศ.1561
กษัตริยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับมาจากเมืองโทเลโด และประกาศให้มาดริดเป็ นเมือง
หลวงใหม่ นาชม อนุ สาวรียน์ ้ าพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ซึ่งอยูท่ ี่จตั ุรสั รัสซิเบเลส
(Plaza de Cibeles) ซึ่ ง เป็ นวงเวี ย นส าคัญ และสวยที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของกรุ งมาดริ ด ภายใน
บริ เวณนี้ ยังเป็ นที่ ต้ังของอาคารสวยงามและส าคัญ ประจ าอยู่ท้ัง 4 มุ ม อาทิ เช่น ธนาคาร
แห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ที่ทาการใหญ่ไปรษณี ย,์ ประตูชยั อาคาล่า และศูนย์
วัฒ นธรรมทวีป อเมริ ก า ชมประตูชัยอาคาล่ า (Splendid puerta de alcala) สร้างขึ้ นในปี
1599 ประตูชยั แห่งนี้ สร้างขึ้ นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ล ที่ 3 ซึ่ งตั้งอยู่ทางตะวันออกของใจ
กลางเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้ นหมีเกาะต้นเชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid)
อันเป็ นสัญ ลักษณ์ สาคัญ อี กแห่งของกรุ งมาดริ ด จากนั้ นนาท่ านสู่ พลาซ่ า มายอร์ (Plaza
Mayor of Madrid) จตุรสั ใจกลางเมืองที่เป็ นจุดนั บกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์)
และยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุก สาย นอกจากนี้ ยังเป็ นจุดตัดของถนนสาย
สาคัญของเมืองที่คราครา่ ไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาเข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า
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มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้ าโรมัน – มาดริด – พระราชวังหลวง –
พลาซ่า เดอเอสปาญน่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวสาคัญเมืองหนึ่ งของสเปน ได้ขึ้น
ทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1985 นาท่าน ชมรางส่งน้ าโรมัน
(Acueducto de Segovia) สร้างขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่
แต่อย่างใด และได้รบั การยกย่องว่าเป็ นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่ สาคัญที่ สุด
ของสเปนที่ มีส ภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ าประกอบขึ้ นจากหินแกรนิ ตกว่า 25,000
ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของราง
เริ่มจากนอกเมือง แล้วลาเลียงส่งน้ าเข้ามาในเมือง รางส่งน้ าแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองเซอโกเบี ย และเป็ นไฮไลท์สาคัญของเมือง ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุง
มาดริด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Palacio Real) ตั้งอยู่บนเนิ นเขาริมฝั ่งแม่น้ าแมนซานาเรส
มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ ถู กสร้างในปี ค.ศ. 1738
ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิ ลปะแบบฝรัง่ เศสและอิตาเลียน
ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็ น
คลังเก็บภาพเขียนชิ้ นสาคัญที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ
,พรม, นาฬิกา, เครื่องลายคราม, หนังสือ, เครื่องประดับ เป็ นต้น จากนั้นนาท่านชม พลาซ่า
เดอ เอสปาญน่า (Plaza de espana) แวะถ่ายรูปกับอนุ สาวรียร์ ูปหล่อทองแดงสองอัศวิน
ดอนกีโฆเต้ (Donquixote) และซานโจ (SANCHO)
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
 นาเข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า
มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองหลวงเก่าของสเปน ซึ่งมีความหมายว่า “เมือง
ป้ อมน้อย” ในอดีตเมื องแห่งนี้ เคยถู กชาวโรมัน ยึดครองเมื่ อ 2,200 ปี มาแล้ว ต่อมาได้ถูก
เปลี่ยนมื อปกตรองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่ าต่างๆ จนถึ งปี ค.ศ.1085 จึงได้ตกอยู่
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ภายใต้การปกครองของกษัตริยฟ์ องโซที่6 จึงได้สถาปนาเมืองโทเลโด ขึ้ นเป็ นเมื องหลวงของ
สเปน จนกระทัง่ กษั ตริ ย์ฟิ ลลิ ป ที่ 2 ทรงย้ายเมื อ งหลวงไปอยู่ที่ ก รุ งแมดริ ด จนถึ งปั จ จุ บัน
เมืองโทเลโดแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ น
แหล่งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งมีทัศนี ภาพที่สวยงามโดยมีแม่น้ าเทกัส
ไหลผ่ านเมื อง ลักษณะผังเมื องเป็ นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่ สุด จากนั้ นนาท่ านเข้าชม มหา
วิ ห ารแห่ งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็ นวิห ารที่ ใหญ่ เป็ นอัน ดับ 2 ของสเปน รองจาก
วิหารเมื องเซวิลญ่ า สร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 13 สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก ด้านข้างเป็ นป้ อม
ปราการอัลตาซาร์ขนาดใญ่ ผ่านชมโบสถ์ซานโตเมเม่ ที่เก็บภาพเขียนผลงานของเอลเกรโกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16 และย่านชุมชนชาวยิว อิสระให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกย่านใจกลางเมือง
เป็ นงานฝี มือที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด คือดามัสเซเน (Damascene) เป็ นภาชนะโลหะลง
ดา ขึ้ นลายด้วยใยเงินและทองแดง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น าท่ า นเดิ น สู่ เมื อ งวาเลนเซี ย (Valencia) หรื อ บาเลนเซี ย เมื อ งตั้ง อยู่ริ ม ฝั ่ ง แม่ น้ า ตู เรี ย
(Turia River) มีชื่อเสียงในการผลิตส้มบาเลนเซียและมีชายหาดที่สวยงาม และเป็ นเมืองใหญ่
อันดับ 3 ของประเทศ ปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรม, วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของ
สเปน อีกทั้งยังเป็ นที่ต้งั ของ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (Valencia Club de Football) สโมสร
ฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง **พิเศษ!! เมนูขา้ วผัดสเปน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั SERCOTEL SOROLLA PALACE HOTEL, VALENCIA หรือเทียบเท่า
วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย – หอคอยเซราโนส – บาร์เซโลน่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ย่านจัตุรสั ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของศาลากลาง, ที่ทาการไปรษณีย,์ ร้านค้า
,สนามสู ว้ ัวกระทิ ง น าท่ า นถ่ า ยรู ป กับ มหาวิ ห ารวาเลนเซี ย หรือ มหาวิ ห ารซานตามา
เรียแห่ งวาเลนเซี ย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวิหารใจกลางเมื อง เป็ น
สถาปั ตยกรรม แบบผสมผสานแบบโรมาเนส โกธิก และบาร็อค ด้านข้างจะเป็ น เอล มิกูเลต
(El Miguelete) หอระฆังที่สร้างขึ้ นในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้ นสุดในปี 1429 จากนั้ นชม
หอคอยเซราโนส กาแพงเมืองเก่า พลาซ่ามาร์ยอร์ อาคารบ้านเรือน และแหล่งพักผ่ อนของ
ชาวสเปน
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั ่งทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (Costa del Azahar) หรือ ชายฝั ่ง
ดอกส้มบาน ตั้งชื่อตามสวนส้มที่ ปลูก ทัว่ ที่ ราบชายฝั ่งและส่งกลิ่นหอมหวานในฤดูใบไม้ผลิ
ผ่านเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนี ยน นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลน่า
(Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเป็ นเมืองสาคัญอันดับ 2 ของสเปน
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง **พิเศษ!! ชมระบาฟลามิงโก้
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า
บาร์เซโลน่า – โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล - LA ROCA VILLAGE OUTLET
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเข้าชม โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์
ของเมื อ ง โดยฝี มื อ การออกแบบของ อัน โตนี โอ เกาดิ สถาปนิ ก ชาวสเปนิ ช เป็ นผลงานที่
เรียกว่า โมเดิรน์ นิ สโม ที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ ไม่เหมือนที่ ใดในโลก โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี
1882 แม้กระทัง่ จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สร้างไม่ เสร็จสมบูรณ์ นาท่านเข้าชม ปาร์ค กูเอล (Parque
Quell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีโชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรมของอันโต
นี โอ เกาดิ สิ่ ง ที่ ถู ก ล้อ มรอบด้ว ยความร่ ม รื่ น ของต้น ไม้ ด้ว ยรู ป แบบของสถาปั ต ยกรรม
กระเบื้ องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติที่มีสีสนั ตัดกัน ดูโดดเด่น และแปลกตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านดินทางสู่ LA ROCA VILLAGE OUTLET อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง สินค้าแบรนด์เนมส์ช้นั นา
อย่ า งจุ ใ จ อาทิ เช่ น Armani, Burberry, Lacoste, Timberland, Calvin Klein, Coach, Nike,
Escada, Ray-Ban, Gucci, Guess, Levi’s, Loewe, Polo ,Puma, Samsonite, Superdry,
Swarovski เป็ นต้น
**อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
 นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า
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วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง
13.00 น.
17.45 น.

วันที่แปด
00.55 น.
01.55 น.
12.40 น.

บาร์เซโลน่า – ลา รัมบลาส – อนุสาวรียค์ ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส – สนามแคมป์ นู –
สนามบินบาร์เซโลน่า – โดฮา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม เมื องบาร์เซโลน่ า เมื องที่ โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของ
ยุคเรเนอซองส์ โดยเฉพาะผลงาน ของยอดสถาปนิ กชาวสเปนิ ช อันโตนิ โอ เกาดิ (Antonio
Gaudi) ผ่ านชมสถานที่ สาคัญ ๆอาทิ ศาลาว่าการเมื องบาร์เซโลน่ า , อาคาร Casa Milà ถู ก
สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1906 เป็ นผลงานชิ้ นสุดท้ายของ อันโตนิ โอ เกาดิ จุดเด่นอยูท่ ี่ตวั อาคาร มี
ลักษณะคล้ายกับถ้าที่ถูกเจาะให้เป็ นห้องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน แสงไฟที่
เล็ดลอดออกทางกระจกหน้าต่างยังทาให้อาคารหลังนี้ ดู งดงามและคลาสสิค นาท่านเดินเล่น
บริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) เป็ นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่ า เป็ นถนนสาย
ที่คึกคักที่สุดในเมือง ไม่วา่ จะเป็ นการจับจ่ายซื้ อของหรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง โดยปลาย
สุดของถนนสายนี้ เป็ นที่ต้งั ของ อนุสาวรียค์ ริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) ผู ้
ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์
เซโลน่า สนามแคมป์ นู (Camp Nou) ที่มีขนาดใหญ่มากโดยสามารถจุผูเ้ ข้าชมได้ถึง 99,000
คน อิสระให้ท่านได้ถ่ายด้านหน้าสนามฟุตบอล พร้อมทั้งเลือกซื้ อของที่ระลึกที่ MEGA STORE
ของทีมบาร์เซโลน่ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเดินทางสู่ สนามบินบาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund)
และ มีเวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR146
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
29ธันวาคม–05มกราคม 60 55,900
กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

55,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคา
ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )
ตั ๋ว
54,900
8,000 38,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ราคานี้ ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทูตสเปน**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
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ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้น ไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม
4. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมโรงแรมในยุโรปที่
มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยนื่ วีซ่าให้ ค่าธรรมเนี ยม+บริการ 3,500บาท)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
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2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ต อ้ งการัน ตี มัด จาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อ นไข หรื อเที่ ยวบิ น เหมาล า Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
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เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิ ตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน)
1.
2.
3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ตา่ กว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น
หลักฐานการทางาน/การเรียน
 กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุ
ไม่ เ กิ น 3 เดื อ น) / ใบจดทะเบี ย นพาณิ ชย์ ห รื อ ใบจด
ทะเบียนการค้า
 กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้า ง ระบุ ต าแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่
และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงาน
 กรณี เกษี ยณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับ
การเกษี ยณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยืน่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

4.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นั บจาก
วันที่ยนื่ วีซ่า
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5.
6.
7.
8.

 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุดไม่เกิ น
15 วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณี ที่สมุ ดบัญชีดังกล่าวมี การเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่ องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิ ดาและมารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดย
ที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้ น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์
อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้ น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู ้
รับรอง) และต้องระบุชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นั บจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกด
ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ล่าสุดไม่เกิน
15 วัน นับจากวันที่นัดยืน่ วีซ่า
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สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณี ที่สมุ ดบัญชีดังกล่าวมี การเคลื่อนไหวบัญชีอย่ างต่อเนื่ องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
 หลังจากที่ ผูส้ มัครได้ท าการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่า ออสเตรียแล้ว ทางสถานทูตไม่
อนุ ญาตให้ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คาร้องวีซ่า: ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
ที่ตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยนื่ ไม่มีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทาง:
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลี ม
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ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น (สเปน)
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
3. วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
5. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกาเนิ ด(หากต่างปั จจุบนั )...................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์...........................................................
13. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ ง, หากเป็ นแม่บา้ น/เกษี ยณอายุ
กรุณาระบุ...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู.่ ..........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่..................ถึงวันที่......................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ...........................................................................................
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18.

ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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