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วันแรกของการเดินทาง (4)
.
.

สนามบินสุ วรรณภูมิ – โดฮา

พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เคาท์เตอร์ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที*ยวบินที* QR833

วันที%สองของการเดินทาง (;)

มาดริด–โทเลโด (มรดกโลก)–อัลกาลา เด เอนาเรส (มรดกโลก) – มาดริด

00.25 ถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื*อแวะเปลี*ยนเครื* อง)
01.15 ออกเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า โดยเที*ยวบินที* QR147
07.25 ถึงสนามบินมาดริ ด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดิ นทางสู่ เมือง “โทเลโด้” Toledo (H กม.) ตัIงอยูใ่ นแคว้นคา
สตี ล-ลามัน ชา ได้ป ระกาศให้เ มืองโทเลโด้เ ป็ น
เมื องมรดกโลกในปี ค.ศ. OHP ชม ประตูเมื อง
“ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็ นหนึ* งในประตูเมืองที*
มีความสําคัญที*สุดของเมืองโตเลโด้ ตัIงอยูท่ างทิศ
เหนื อของย่านเมืองเก่า ซึ* งสร้ างขึIนในศตวรรษที*
พร้ อ มชมสั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ ง “ป้ อ มอัล กา
ซาร์ ” ผลงานของสถาปนิ กระดับสุ ดยอดในสมัย
คริ สต์ศตวรรษที* P ชมด้านนอก “มหาวิหารแห่ ง
โทเลโด้” สถาปั ตยกรรมที*ยง*ิ ใหญ่อน
ั ทรงคุณค่า
ซึ* งใช้เป็ นที*ประทับขององค์สังฆราชแห่ งสเปน ใช้เวลาก่อสร้าง
ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์
เที*ยง บริ การอาหารเที*ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดิ นทางสู่ เมือง อัลกาลา เด เอนาเรส “Alcalá de
Henares” (108 กม.) เมืองที*ได้รับการประกาศให้
เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. OHO และยังเป็ นบ้านเกิด
ของ Miguel de Cervantes ผูเ้ ขียน "Don Quixote"
หรื อ “ดอนกิโฆเต้ แห่ งลามัน ซ่ า” ชมย่านเมือง
เก่า Calle Mayor ซึ* งเต็มไปด้วยอาคารในยุคกลาง
ตัI งแต่ ศ ตวรรษที* - ซึ* งมี ส ถาปั ต ยกรรมที*
สวยงาม สร้ างด้วยศิลปะยุคเรอเนสซองซ์และบา
ร็ อก และเก็บภาพสุ ดคลาสสิ กกับ Sancho และ
Don Quixote ซึ* งเป็ นรู ปปัI นที*นิยมมาถ่ายภาพมาก
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เย็น

ที*สุดในเมือง ชมมหาวิทยาลัย Alcalá University หนึ* งในมหาวิทยาลัยที*เก่าแก่ของสเปน สร้างขึIนตัIงแต่ปี ค.ศ. O
บริ การอาหารคํ*า ณ ภัตตาคาร

หรื อที%พ กั ระดับใกล้ เคียง
วันที%สามของการเดินทาง (?)
เช้า

เที*ยง
บ่าย

มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่ า มายอร์ – ปูเอต้ าเดลซอล

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที*พกั
หลังอาหารชมกรุ งแมดริ ด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัIงอยูใ่ จกลางแหลมไอบีเรี ยน กษัตริ ยฟ์ ิ ลลิปที* 2 ได้ทรง
ย้า ยที* ป ระทั บ จากเมื อ งโทเลโดมาไว้ที* นี* ชม
ด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์ นาบิล”
Estadio Santiago Bernabéu ของทีมราชันชุดขาว
“รี ลมาดริ ด” ซึ* งเป็ นสนามฟุตบอลที* มีชื*อเสี ยง
ระดับ โลก เข้า ชม “พระราชวัง หลวง(Royal
Palace) (ขอสงวนสิ ท ธิq ในการงดการเข้า ชม
ภายในพระราชวังหลวง ในกรณี มีการจัดงานพิธี
ต่างๆ ซึ* งอาจเข้าชมไม่ได้ หรื อปรับโปรแกรมไป
เข้าพระราชวังอื*นแทน) ซึ* งตัIงอยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั*ง
แม่นI าํ แมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื*นๆ ในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่ งนีI ถูกสร้างในปี
ค.ศ. H ด้วยหิ น ทัIงหลังในสไตล์บาร็ อคโดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั* งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ กว่า ,H ห้อง และ ยังเป็ นที*เก็บภาพเขียนชิIนสําคัญที*วาดโดยศิลปิ นในยุคนัIน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้า สู่ พ ลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor) จตุ รัส ที* มี
ชื* อ เสี ย งที* สุ ด ในสเปนและมี ป ระวัติ ศ าสตร์ อัน
ยาวนานย้อนหลังไปหลายร้อยปี สร้างปี P O แต่
น่ า เสี ย ดายที* ม น
ั ประสบกับ ความโชคร้ า ยหลาย
ครัI ง โดนไฟไหม้ใ นปี P , P และ O
และในที*สุดก็เสร็ จสมบูรณ์ในปี H v จากนัIนนํา
ท่านเข้าสู่ “ย่านปู เอต้าเดลซอล” หรื อประตู พระ
อาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมืองเดิ นชมความสวยงาม
ของสถาปั ต ยกรรมแบบสเปน
ถ่ า ยรู ปกับ
อนุ ส าวรี ยห
์ มี กบั ต้นมาโดรนาอัน เป็ นสัญลักษณ์
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ของเมือง อิสระกับการช้อปปิI งตามอัธยาศัย
บริ การอาหารคํ*า ณ ภัตตาคาร

หรื อที%พ กั ระดับใกล้ เคียง
วันที%สี%ของการเดินทาง (@) มาดริด – เซโกเบีย – อาวีลา – ซาลามังกา
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที*พกั
หลัง อาหารเดิ น ทางสู่ เ มื อ ง เซโกเบี ย (Segovia)
(O ก.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ ง แคว้นคาสตีล และ
เลออน ของประเทศสเปน เขตเมืองเก่าล้อมรอบ
ด้ว ยกํา แพงที* ส ร้ า งขึI น ตัIง แต่ ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที* H
(บนฐานที*มน*ั ของโรมัน) และได้รับการบูรณะใน
ระหว่ า งคริ สต์ศ ตวรรษที* ชมสะพานส่ ง นํIา
โบราณ (Roman Aqueduct of Segovia) โดย
ส ะ พ า น ส่ ง นํI า แ ห่ ง นีI ถู ก ส ร้ า ง ขึI น ใ น ป ล า ย
คริ สต์ศตวรรษที* นํา ท่ านถ่ ายรู ป กับ มหาวิหาร
แห่ งเมืองเซโกเวีย (Segovia Cathedral) จากนัIนเดินทางสู่ เมืองอาวิลา (Ávila) (Pv ก.ม.)

เที%ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู หมูหันสเปน
บ่าย

คํ*า

หลัง อาหารนํา ท่ า นชมเมื องอาวิ ลา เมื องโบราณ
อัน เก่ า แก่ ซึ* งตัIง อยู่ในแคว้น คาสตี ล และเลออน
ซึ* งเป็ นหนึ* งในสิ บเจ็ดแคว้นปกครองตนเองของ
ประเทศสเปน ชมกําแพงเมืองยุคกลางของเมื อง
อาวิลา สร้างขึIนในช่วง ศตวรรษที* 11 เพื*อป้ องกัน
ดิ นแดนสเปนจากพวกมัวร์ (Moors) ชมพลาซ่ า
เดอ ซานตา เทเรซา (La Plaza de Santa Teresa)
โดยที* นี*จะเป็ นที* ตI งั ของรู ปปัI นสี ขาวบริ สุ ทธิq ของ
แม่ชีเทเรซ่ า ซึ* งถือว่าเป็ นผูอ้ ุทิศตนและมีบทบาท
สําคัญในการปฏิ รูป ศาสนาในเมื อ งนีI // จากนัIน
เดินทางสู่ เมืองซาลามังกา ( O ก.ม.)
บริ การอาหารคํ*า ณ ภัตตาคาร

หรื อที%พ กั ระดับใกล้ เคียง
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วันที%ห้าของการเดินทาง (D) ซาลามังกา – กาเซเรส – เมรี ด้า
เช้า

เที*ยง
บ่าย

เย็น

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที*พกั
หลั ง อาหารชมเมื อ งเมื อ ง ‘ซาลามั ง กา’ เมื อ ง
โบราณที*ตI งั อยู่บนที* ราบสู ง ริ ม แม่ นI ํา ตอร์ เ มสใน
แคว้นคาสตีลและเลออน ได้รับขึIนเป็ นมรดกโลก
จากยูเนสโก้ ในปี OHH ชมสะพานโรมันโบราณ
(Puente Romano) ที* ย งั หลงเหลื อ มาจากยุค
ประวั ติ ศ าส ตร์ ซึ* งมี อ ายุ น านกว่ า ร้ อยปี ชม
มหาวิทยาลัยซาลามังกา เป็ นอีกหนึ* งในมหาวิทย
ลัยอันเก่าแก่ของยุโรป ถูกสร้างขึIนโดย พระเจ้าอัล
ฟอนโซที* O แห่ งเลออน เข้า สู่ พลาซามายอร์
(Plaza Mayor) จัตุรัสเก่าแก่ของเมือง ‘วิหารเก่าซา
ลามังกา’ (Old Cathedral) อาสนวิหารซาลามังกาหลังเก่าเป็ นโบสถ์โรมาเนสก์ที*สวยสดงดงามสร้างอุทิศให้กบั ซานตามาเรี ย
เดลาเซเด ซึ* งก่อสร้างขึIนในช่วงศตวรรษที* ใกล้กนั ยังเป็ นที*ตI งั ของวิหารใหม่ซาลามังกา (New Cathedral) อาสนวิหารซา
ลามังกาหลังใหม่เป็ นอาคารขนาดใหญ่ที*สุดและสู งที*สุดแห่ งหนึ* งในเมือง ที*ใช้เวลาก่อสร้างมานานสองศตวรรษ (ค.ศ.
) ทางสู่ เมือง ‘กาเซเลซ’ ( v ก.ม.)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมเมือง กาเซเลซ เมืองโบราณ ก่อตัIงขึIนครัIงแรก
เมื*อ ปี ก่อนคริ สต์กาลโดยกองทัพชาวโรมันที*
ขยายอาณานิคมเข้ามาถึงดินแดนคาตาเนี ยในอดีต
ปั จจุบน
ั เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกาเซเรส และ
ยัง เป็ นเมื อ งที* มี อ าณาเขตกว้า งขวางที* สุ ดใน
ประเทศสเปน ชมเขตเมืองเก่าหรื อ "ซิ วดัดโมนู
เมนตัล" (Ciudad Monumental) ยังคงมีกาํ แพง
โบราณล้อมรอบอยู่โดยยังคงลักษณะที* ได้สร้ า ง
ไว้ในยุคกลางอย่างสมบูรณ์ ที*ได้รับการประกาศ
เป็ นมรดกโลกเมื* อปี ค.ศ. OHP ชมหอคอยบู คา
โก (Torre del Bujaco) หอคอยมีชื*อเสี ยงมากที*สุดเมือง // จากนัIนเดินทางสู่ เมือง “เมรี ดา้ ” ( ก.ม.)
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หรื อที%พ กั ระดับใกล้ เคีย ง
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วันที%หกของการเดินทาง (E) เมรีด้า – เซบีญ่า – ชมระบําฟลาเมงโก้
เช้า

เที*ยง
บ่าย

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที*พกั
หลังอาหารชมเมื อง “เมรี ด ้า” เมื องหลวงแห่ ง
แคว้นเอ็กซ์เตรมาดูร่า ในอดี ตนัIนเมืองแห่ งนีI ถูก
ใช้เพื*อขยายอาณาเขตอาณาจักรโรมัน ในช่ วงก่อ
นคริ สตศตวรรษและยับยัIงการรุ กรานของชนชาติ
ต่ า งๆ ชมจตุ รั ส พลาซาเดเอสปั น ญา ที* ส ร้ า งมา
ตัIงแต่ ส มั ย ยุ ค กลาง บริ เวณนีI ยัง เป็ นที* ตI ังของ
ป้ อ มอัล กาซาบา ที* ส ร้ า งขึI น โดยผูป้ กครองชาว
มัวร์ ในปี H เพื*อป้ องกันตัวจากการการต่อต้าน
ของชาวพืIนเมือง โดยกําแพงมีความสู ง เมตร
ชมวิหารเทพีไดอาน่ า ที*สร้ างอุทิศให้กบั ลัทธิ เทว
จักรพรรดิของโรมัน สร้างขึIนในศตวรรษที* ชมสะพานโรมันเป็ นส่ วนหนึ* งของกลุ่มโบราณคดีเมรี ดา ซึ* งได้รับการประกาศ
ให้เป็ นแหล่ งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกใน ค.ศ. OO จากนัIนเดิ นทางสู่ เมือง เซบีญ่า (193 กม.) เมืองศูน ย์กลางทาง
การเงิน วัฒนธรรมศิลปะของภาคใต้ของสเปน เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซี ย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลั ง อาหาร เข้ า ชม มหาวิ ห ารประจํ า เมื อ ง
(Catedral de Sevilla) มหาวิหารแห่ งนีI เคยเป็ น
มัสยิดมาก่อน ต่อมาจึงถูกชาวคริ สต์สร้างโบสถ์
ครอบอี ก ที จากการสร้ า งและต่ อ เติ ม อี ก หลาย
ส่ วน จึงทําให้ที*นี*กลายเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิค
ที*ใหญ่ ที*สุดในโลก และใหญ่ เป็ นอัน ดับสามใน
บรรดามหาวิหารของคริ สต์ศาสนจักร รองจาก
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที*วาติกนั สร้างเมื*อปี ค.ศ.
v และสร้างเสร็ จเมื*อ ปี ค.ศ. O ซึ* งใช้เวลา
สร้ า งนานเกื อ บ
ปี ชมหลุ ม ฝั ง ศพของนั ก
สํารวจ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส รู ปปัI นทัIง v ที* แบกหลุ มศพขึIนไว้ดา้ นบนแสดงถึงอาณาจักรที*ได้รับ ชัยชนะ ชมพลาซ่ า เดอ
เอสปานา (Plaza de Espana) กลุ่มอาคารครึ* งวงกลมตัIงเป็ นแนวยาว หากมองไปแต่ละซุ ้มโค้งประตูจะเห็ นว่ามีตราประจํา
จังหวัดของประเทศสเปนเรี ยงตามตัวอักษรไว้อยูท่ ี*นี*

7
คํ*า

บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมระบําฟลาเมงโก (Flamenco) การแสดงประจําชาติอัน
เป็ นวัฒ นธรรมทีโ% ด่ งดังของทางตอนใต้ ในเมืองซาบียา ระบํานีม$ ีมาตั$งแต่ ศตวรรษที% 4R แล้ วจนเมื%อปี
ค.ศ.;T4T องค์ การยูเนสโก ก็ได้ ประกาศให้ ระบําฟลาเมงโก เป็ นหนึ%งในมรดกวัฒ นธรรมวัฒ นธรรม
บอกเล่ าและมรดกวัฒ นธรรม ด้ วยจังหวะเพลงที%สนุกสนานเร้ าใจ การแต่ งกายมีสีสันสวยงาม
หรื อที%พ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที%เจ็ดของการเดินทาง (W) เซบีญ่า – เซทเทนิล เด ลาส โบเดกาส – รอนดา – กรานาดา
เช้า

บริ การอาหารเช้า ที*ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่ เมือง เซทเทนิ ล เด ลาส โบเดกาส “Setenil de las Bodagas” (

เที*ยง
บ่าย

กม.) เมืองเก่าแก่อายุกว่า ,

ที*มีความโดดเด่ นและแปลกจากเมืองอื*นในสเปน
ที* ส ร้ า งบ้า นเรื อ นที* แทรกไปหิ น ผาใต้หุ บ เขา ที*
ขนาบไปกับแม่นI าํ Trejo ที*กระแสนํIากัดเซาะแนว
หิ น สองข้างทางเป็ นระยะเวลานาน หลายล้านปี
จนเกิ ด เป็ นโพรงลึ ก ยาว ไปตามโค้ง นํIา อาคาร
บ้ า น เ รื อ น ซึ* ง ส ร้ า ง ต า ม รู ป แ บ บ ที* เ รี ย ก ว่ า
Andalucian Design ที*นิยมทาบ้านด้วยสี ขาวเพื*อ
ช่ วยในการระบายความร้ อน จากนัIน เดิ นทางสู่
เมื องรอนดา “Ronda” ( กม.) เมื องเก่าแก่
ขนาดเล็กแห่ งแคว้นแอนดารู เซี ย ตัIงอยูบ่ นที*ราบ
สู งเอลทาโจ และมีแม่นI าํ เอลทาโจไหลผ่านหุบเขา โดยมีสะพาน ปูเอนเต้นูโว (Puente Nuevo)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นชม ระเบี ย งชมวิ ว ในสวนสาธารณะ
Alameda Del Tajo ซึ* งตัIงอยูบ่ นหุ บเขาที*มีความ
สู งกว่า 150 เมตร ชมสะพานปูเอนเต้นูโว (Puente
Nouvo) สะพานยุคศตวรรษที* 18 ใช้เวลาสร้าง
กว่า 42 ปี ซึ* งเชื*อมระหว่างย่านเมืองเก่าของชาว
มัวร์ อน
ั เป็ นที*ตI งั ของพระราชวังของกษัตริ ยช์ าว
มัว ร์ อี ก ด้า นหนึ* งของแม่ นI ํา เป็ นที* อ ยู่อ าศัย ของ
ชาวคาธอลิ ก // เดิ น ทางสู่ เ มื อ งกรานาด้ า

ปี
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คํ*า

“Granada” ( H กม.) เมืองในหุ บเขาแห่ งชนชาติมวั ร์ ตัIงอยูต่ ีนเทือกเขาเซี ยร์ ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) บริ เวณที*
แม่นI าํ ดาร์โร (Darro) และแม่นI าํ เฮนิล (Genil)
บริ การอาหารคํ*า ณ ภัตตาคาร

หรื อที%พ กั ระดับใกล้ เคียง
วันที%แปดของการเดินทาง (R) กรานาดา – พระราชวังอาลัมบรา – มหาวิหารแห่ ง กรานาด้ า – มูเซีย
เช้า

เที*ยง
บ่าย

คํ*า

บริ การอาหารเช้า ที*หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเข้าชม ‘พระราชวังอาลัมบรา’ (Alhambra Palace) พระราชวังนีI สร้างขึIนระหว่างปี ค.ศ. vH- v โดยกษัตริ ย ์
มุ ส ลิ ม ชาวมัว ร์ พระเจ้า โมฮัม เหม็ ด ที* อิ บ น์
นัสร์ แห่ งราชวงศ์นาสริ ด ซึ* งเป็ นราชวงศ์ของชาว
มุ ส ลิ มราชวงศ์สุ ดท้า ยในสเปน คํา ว่า "อาลัม บ
รา" มาจากคํา ในภาษาอาหรั บ ว่ า "อัล คัม รอ"
แปลว่ า "(สิ* งที* มี ) สี แดง" เนื* องจากตัว ป้ อ ม
ปราการนัIน ก่ อ สร้ า งด้ว ยหิ น ดิ น และอิ ฐสี แ ดง
ได้รับการขึIนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
OHv นํา ท่ า นชมเมื อ งเจยัน (JAEN) (O กม.)
เมืองเก่าแก่ในแคว้นอันดาลูซีย ภาคใต้ของสเปน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเก็บภาพ ‘มหาวิหารแห่ ง กรานาด้า (Cathedral of Granada) วิหารนีIสร้างขึIนตามพระบัญชาของพระนาง
เจ้าอิซาเบลลาหลังการต่อสู ้ทางการทหาร Conquest of Granada ที*ทาํ ให้สิIนสุ ดการปกครองของมุสลิมที*ดาํ เนิ นมายาวนานถึง
H ปี จากนัIนชมเมืองมูร์เซีย “Murcia” ( O กม.)
บริ การอาหารคํ*า ณ ภัตตาคาร

หรื อที%พ กั ระดับใกล้ เคียง
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วันที%เก้าของการเดินทาง (X) มูร์เซีย – มหาวิหารซานต้ ามาเรีย – วาเลนเซีย
เช้า

เที*ยง
บ่าย

คํ*า

บริ การอาหารเช้า ที*หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินนําท่านชมเมืองมูเซี ย เมืองที*ตI งั ริ ม
ฝั* งแม่ นI าํ เซกู รา ในแคว้นมู ร์ เซี ย แคว้นเล็กๆ ติ ด
กับเขตปกครองตนเองของอันดาลูเซี ย ถ่ายรู ปกับ
มหาวิหารแห่ งมู ร์เ ซี ย หรื อ มหาวิหารซานต้ามา
เรี ย (Catedral de Santa María de Murcia /Murcia
Cathedral) มหาวิหารซึ* งถูกสร้างขึIน ในปี Ov
ในรู ป แบบสถาปั ตยกรรมต่างๆ ในความเป็ นจริ ง
การตกแต่ งภายในของอาสนวิหารส่ วนใหญ่ เป็ น
แบบโกธิ ก ส่ วนหน้ า อาคารหลัก ที* ส วยงามคื อ
บาร็ อคหอระฆังเป็ นแบบเรอเนสซองส์ และนี โอ
คลาสสิ กและ Junterones Chapel เป็ นแบบเรอเนสซองส์ โดยมีซุ้มที*สวยงามหันหน้าไปทางพลาซ่ า Capilla de los Vélez
เป็ นอนุสรณ์สถานที*สาํ คัญที*สุดของมูร์เซี ย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดิ นทางสู่ เมืองวาเลนเซี ย “Valencia”
(
กม.) เมืองที*มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที* 3
ของประเทศสเปน หนึ* งในเมื องมรดกโลกของ
ประเทศ นํา ท่ า นถ่ า ยรู ป กับ หอคอยเซอรานอซ
(Tower of Seranos) หนึ* งในสิ บสองประตูของ
กํา แพงเมื อ งโบราณเมื อ งบาเลนเซี ย เข้า สู่ ย่า ย
จัตุ รั ส กลางเมื อ งเก่ า ที* ถู ก รายล้อ มไปด้ว ยเหล่ า
อาคารสําคัญๆมากมาย รวมถึง ภัตตาคาร, บาร์ ,
ร้ านกาแฟ และร้ านขายของที* ร ะลึกมากมาย ชม
มหาวิหารซานต้ามาเรี ย (Santa Maria Cathedral)
มหาวิหารที* สร้างขึIนในปี ค.ศ. H เป็ นสไตล์ผสมผสานระหว่างโรมาเนสก์, เรอเนอซองส์ , นี โอคลาสสิ ก, และบาร็ อคเข้า
ด้วยกัน
บริ การอาหารคํ*า ณ ภัตตาคาร

หรื อที%พ กั ระดับใกล้เคียง
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วันที%สิบของการเดินทาง (4T) วาเลนเซีย – บาร์ เซโลน่ า – ชมเมือง – มองต์ จูอิค – ถนนลารัมบลา
เช้า

เที*ยง
บ่าย

คํ*า

บริ การอาหารเช้า ที*หอ้ งอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองบาร์ เซโลนา (350 กม.) เมืองหลวงของแคว้น คาตาโลเนี ย (Catalonia) หรื อ คาตาลัน ใหญ่เป็ นอันดับสองของ
ประเทศสเปน ตัIงอยูบ่ นชายฝั*งของแหลมไอบีเรี ย ชายฝั*งทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหาร นํา ท่ า นชมความงามของเมื อ งบาร์
เซโลนา บนยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic ผ่าน
ชมอนุ สาวรี ย ์ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อผู ้
ยิง* ใหญ่ที*ออกเดินทางจากกรุ งบาร์ เซโลนา ไปพบ
หมู่เกาะแคริ บเบี ยนและทวีป นําท่ านชมทิ วทัศน์
บริ เวณยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic แวะ
บันทึกภาพด้านนอกของมหาวิหารซากราด้า ฟามิ
เลี ย ร์ (Sagrada Familia) สั ญลัก ษณ์ แห่ งสิ* ง
ศั ก ดิq สิ ทธิq ที* สู งใหญ่ ถึ ง
เมตร ออกแบบ
ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตัIงแต่ปี ค.ศ. HH เป็ นผลงานชัIนยอดที* แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ อันโตนี เกาดีI สถาปนิ กผู ้
เลื*องชื*อ มหาวิหารแห่ งนีI สู่ ถนนช้อปปิI งสายใหญ่ของบาร์ เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านที*มีชื*อเสี ยงที*สุดของบาร์
เซโลนาแหล่งท่ องเที* ยวอันเป็ นที* ชื*น ชอบของคนทุ กวัยถนนสายเล็กๆที* มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่ มีสีสันเสน่ ห์น่า
ประทับใจ
บริ การอาหารคํ*า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที*พกั

วันที%สิบเอ็ดของการเดินทาง (44) บาร์ เซโลน่ า – ช้ อปปิ$ งที% La RocaVillage Outlet – เดินทางกลับ
เช้า

บริ การอาหารเช้า ที*หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดิ นทางสู่ La RocaVillage Outlet เชิญท่ านช้อปปิI งสิ นค้าแบรนด์เนมชัIนนํามากมาย 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
......... เดินทางสู่ สนามบิน
P.
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที*ยวบินที* QR vP
.v เดินทางถึงกรุ งโดฮา เพื*อแวะเปลี*ยนเที*ยวบิน
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วันที%สิบสองของการเดินทาง (4;) สนามบินสุ วรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ)
H.
v.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที*ยวบินที* QRH H
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************* // *******************

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี*ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื* องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื* องมาจาก
สายการบิ น และสถานการณ์ ในต่ า งประเทศที* ท างคณะเดิ น ทางในขณะนัIน เพื* อ ความปลอดภัยในการเดิ น ทาง โดยบริ ษัท ฯ ได้
มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าํ ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนัIนทัIงนีI การตัดสิ นใจ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ
เมื*อท่านทําการจองและชําระเงินมัดจําแล้ว บริ ษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื*อนไขของทางบริ ษทั ฯ แล้ว
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อัตราค่ าบริการ ปี ;DE@-;DED
กําหนดการเดินทาง

- v พ.ย. Pv
- พ.ย. Pv
- H พ.ย. Pv
v พ.ย.- ธ.ค. Pv
- ธ.ค. Pv
ธ.ค.- ม.ค.P
O ธ.ค.- O ม.ค. P
O- ม.ค. P
P ม.ค.- P ก.พ. P
- ก.พ. P
O- ก.พ. P
P- ก.พ. P
ก.พ.- P มี.ค. P
- มี.ค. P
O- มี.ค. P
P- มี.ค. P
มี.ค.- เม.ย. P

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ ท่าน

เด็กอายุต*าํ กว่า ปี
พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน

เด็กอายุต*าํ กว่า ปี
พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน (เสริ มเตียง)

,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
* คณะออกเดินทางได้เมื*อมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางครบ

พักเดี*ยว

OH,O
OH,O
OH,O
H,O
H,O
H,O
H,O
OH,O
OH,O
OH,O
OH,O
OH,O
OH,O
OH,O
OH,O
OH,O
OH,O
ท่านเท่านัIน *

** ต้องการเดินทางโดยชัIนธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ*มเติมจากเจ้าหน้าที*บริ ษทั ฯ **

,O
,O
,O
O,O
O,O
O,O
O,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
,O
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อัตราค่ าบริการนีร$ วม
1. ค่าตัว“ เครื* องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โดฮา-มาดริ ด // บาเซโลนา-โดฮา-กรุ งเทพฯ
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที*ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที*ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถเกิน
ช.ม./วัน
3. ค่ าธรรมเนีย มในการยื% นวีซ่ ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่ า และค่ าธรรมเนีย มวีซ่ า ทางสถานทูต ไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการ
พิจารณาหรื อไม่ กต็ าม
4. โรงแรมที*พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื* องปรับอากาศ เนื* องจากอยูใ่ นแถบที*มี
อุณหภูมิต*าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึIน -v เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผล
ที*ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี*ยนย้ายเมือง โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
5. ค่าอาหารที*ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ*นในแต่ละประเทศ
6. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผูม้ ีประสบการณ์นาํ เที*ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกัน อุบ ัติเหตุในการเดิน ทางวงเงิ น ท่านละ , , บาท (ตามเงื* อนไขกรมธรรม์) หากท่ านอายุเกิน ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซืI อประกันเดี*ยวเพิ*ม

อัตราค่ าบริการนีไ$ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ*ม % และค่าภาษีหัก ณ ที*จ่าย %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ
บาท / ท่าน ( , บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง วันละ ยูโร / ท่าน ( ยูโร)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื* องดื*มและอาหารนอกเหนื อจากที*ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีนI าํ มันที*ทางสายการบินแจ้งเปลี*ยนแปลงกะทันหัน

เงื%อนไขการสํ ารองที%นั%ง และการชําระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก P , บาท เมื*อจอง พร้อมแฟกซ์สาํ เนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที*เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า วัน มิฉะนัIนจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื* องจากรายการทัวร์ นI ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิqการใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิqไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิqยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า วัน ซึ* งจะเกิดขึIนได้กต็ ่อเมื*อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ ท่าน ซึ* งในกรณี นI ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทัIงหมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื*นให้ ถ้าท่านต้องการ
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4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิqที*จะเปลี*ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นI ี เมื*อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที*สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที*นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื*อท่านได้ชาํ ระเงิ นมัดจําหรื อทัIงหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื*อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที*ได้ระบุไว้โดยทัIงหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทําการยืน* วีซ่าของท่านก็ต่อเมื*อในคณะมีผสู ้ าํ รองที*นง*ั ครบ

2.
3.

4.

5.
6.

ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื*องจากบริ ษทั
ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที*เป็ นกรุ๊ ปในการยื*นวีซ่า อาทิ ตัว“ เครี* องบิน ห้องพักที*คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ท่านจะต้องรอให้คณะครบ ท่าน จึงจะสามารถยืน
* วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
หากในช่วงที*ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน
* วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิqในการยืน
* วีซ่าเดี*ยว ซึ* งทางท่านจะต้องเดินทางมายื*น
วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที*ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
เอกสารต่า งๆที* ใช้ในการยื*นวีซ่าท่ องเที* ย วทวีป ยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่ บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่ านที* มีค วาม
ประสงค์จะยื*นวีซ่าท่องเที* ยวทวีป ยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที*สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน
* วีซ่าเท่านัIน มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทาง
ท่าน
กรณีวซี ่ าที%ท่านยื%นไม่ผ่ านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสีย ค่ าใช้ จ่ายจริงที%เกิดขึน$ ดังต่ อไปนี$
- ค่าธรรมเนี ยมการยืน
* วีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทัIงสิI นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัว“ เครื* องบิน หรื อตัว“ เครื* องบินที*ออกมาจริ ง ณ วันยืน* วีซ่า ซึ*งตัว“ เป็ นเอกสารที*สาํ คัญในการยืน
* วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการ
พิจารณา ตัว“ เครื* องบินถ้าออกตัว“ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที*ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที*เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน v -P วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว“ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว“ ตามจริ งเท่านัIน
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที*เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง % ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชีIแจงให้ท่านเข้าใจ
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิqในการยึดค่าใช้จ่ายทัIงหมด %
ทางบริ ษทั เริ* มต้น และจบ การบริ การ ที* สนามบิ นสุ วรรณภูมิ กรณี ท่า นเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่า งประเทศ และจะสํารองตัว“
เครื* องบิ น หรื อพาหนะอย่า งหนึ* งอย่า งใดที* ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รับ ผิดชอบค่า ใช้จ่ายในส่ วนนีI เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที*นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนัIนท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที*จะสํารองยานพาหนะ

เงื%อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง

วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทัIงหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที*เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที*ตอ้ ง
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2.
3.

การันตีที*นง*ั กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที*มีการการันตีคา่ มัดจําที*พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง – O วันขึIนไป – เก็บค่าใช้จ่าย % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง – วัน – เก็บค่าบริ การทัIงหมด
%

เอกสารทีใ% ช้ ประกอบในการยื%นวีซ่ า (ต้ องมาโชว์ ตวั ที%สถานทูตพร้ อมสแกนนิว$ มือทุกท่ าน)












หนังสื อเดินทาง (ตัวจริ ง) ที*เหลืออายุใช้งานไม่ต*าํ กว่า P เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย หน้า
รู ปถ่ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านัIน ขนาด . x 2 นิIว จํานวน รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน P เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิมI เห็นฟั น ขึIนอยูก่ บั
ประเทศที*จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน ชุด
*** กรณีคา้ ขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที*มีชื*อผูเ้ ดินทาง หรื อสําเนาใบเสี ยภาษี
ร้านค้า (ภพ. ) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน เดือน (นับจากเดือนที*จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผูถ้ ือหุน้ : หนังสื อรับรองการทํางาน (ตัวจริ ง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ* มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน
ย้อนหลัง เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน เดือน (นับจากเดือนที*จะเดินทาง)
*** กรณีขา้ ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ* มงานพร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง
เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน เดือน (นับจากเดือนที*จะเดินทาง)
*** กรณีนกั เรี ยนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที*ศึกษาอยู่ อายุยอ้ นหลังไม่
เกิน เดือน (นับจากเดือนที*จะเดินทาง)
หนังสื อแสดงการเคลื*อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง P เดือน โดยต้องมีเลขที*บญ
ั ชีระบุอยูท่ ุกหน้า
(สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที*ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง P หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝาก
ประจําเพิม* เติมในการยืน* ได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน )
หนังสื อรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใช้ชื*อ แต่ล ะสถานทูต (เนื* องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโ รโซน) กรุ ณ าสะกดชื* อให้ต รงกับหน้า พาสปอร์ ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที*ทา่ นจะใช้ยนื* วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ - วันทําการ) โดยต้องทําแยกกัน ระบุตามชื*อผูเ้ ดินทาง
ท่าน / ฉบับ (ตัวจริ ง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ )
***ในกรณี เป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้) ***
กรณี เด็กอายุต*าํ กว่า ปี บริ บูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ*ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดิ นทางทัIงสองคน ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ*งจดหมายต้องออกโดยที*วา่ การอําเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริ ง)
สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ชุด / สําเนาสูติบตั ร ชุด (กรณี อายุต*าํ กว่า ปี )
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณี หม้าย) / สําเนาใบเปลี*ยนชื*อ-สกุล อย่างละ ชุด (ถ้ามี)
*** กรณีที*สถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ กรุ ณาเตรี ยมเอกสารตัวจริ งทัIงหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ดว้ ย ***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื*นเพิม* เติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุ ณาเตรี ยมเอกสารเพิ*มเติมให้ครบถ้วน
ตามที*สถานทูตขอ เพื*อความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ ออกวีซ่าสําหรับสถานทูต ***
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การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที*ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน
* คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัIง
หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัIงนีI
ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที*ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม* เติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ที*ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิqในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื*องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที*มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที*จะเดินทางไปท่องเที*ยวยังประเทศตามที*ระบุเท่านัIน การปฏิเสธวีซ่า
อันเนื*องมาจากหลักฐานในการขอยื*นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื*นขอวีซ่าท่องเที*ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิq ในการคืนเงิน โดยจะ
หักค่าใช้จ่ายที*เกิดขึIนจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี*ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัIงนีIจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

