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กําหนดการเดินทาง , 26 กันยายน / 10, 24 ตุลาคม 2562
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วันแรกของการเดินทาง (1)
23.00 น.
19.40 น.
22.50 น.

คณะเดินทางพร้อมกันทีสนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั น ประตู แถว Q สายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์
เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา (Doha) โดยเทียวบินที QR 981 (ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติโดฮา (Doha International Airport) ณ กรุ งโดฮา (Doha) ประเทศกาต้ าร์
(Qatar) รอเปลียนเทียวบิน

วันทีสองของการเดินทาง (2)
00.30 น.
06.30 น.

กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา (กาต้ าร์ )

กรุงโดฮา – กรุงลิสบอน (โปรตุเกส) – ซินทรา

ออกเดินทางสู่ กรุงลิสบอน (Lisbon) โดยเทียวบินที QR 343 (ใช้เวลาเดินทาง ชัวโมง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติกรุ งลิสบอน (Lisbon International Airport) กรุ งลิสบอน (Lisbon) ประเทศ
โปรตุเกส (Portugal) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รถโค้ชนําท่านเริ มต้นเทียว กันที เมืองซินทรา (Sintra) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที)
เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เมืองหนึง และเป็ นเมืองอันสุ ดแสนโรแมนติก ได้รับขนานนามว่าเป็ นเมืองมรดกโลกที
สวยทีเมืองหนึงของโปรตุเกส (Portugal) เขตเมืองเก่าทีมีถนนปูลาดด้วยอิฐ และหิ นแกรนิต เป็ นทีตังของ
ปราสาทเพน่ า (Pena Castle)

ปราสาทยุคอัศวินซ่อนตัวอยูใ่ นหมู่แมกไม้กลางอุทยานแห่งชาติ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมือง
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 เมืองนีเป็ นทีตังของพระราชวังแห่งชาติ (National Palace) พระราชวังเคลุซ (Queluz)
นอกจากนีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงเคยเสด็จพระราชดําเนิ นเยือนเมืองนี เมือคราวเสด็จ
ประพาสยุโรป นําท่านชมตัวเมืองเก่าซิ นทราทีมีอายุมาตังแต่ศตวรรษที 11 ถ่ายรู ปกับพระราชวังหลวง The Royal
Palace (The Palacio Nacional da Vila) อดีตพระราชวังหลวงทีประทับแห่งราชวงศ์มาตังแต่ศตวรรษที16 จากนัน
ต่อกันที แหลมโรก้ า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุ ดของยุโรป
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12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของ ประเทศโปรตุเกส (Portugal) ซึ งตังอยูใ่ นทวีป
ยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรี ย (Iberian Peninsula) นําท่านเทียวชม กรุ งลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงอัน
เก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ของโปรตุเกส (Portugal) เมืองได้รับการ บูรณะขึนมาใหม่ จากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว ทําให้ลิสบอน (Lisbon) มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง

นําท่านเข้าชม มหาวิหารเจอโรนิมอส (Mosteiro dos Jeronimos) อีกหนึงมรดกโลกทีสําคัญ อยูใ่ น เขตเบเล็ง
(Belem) เป็ นสถานทีฝังร่ างของ วาสโก ดากามา นักเดินเรื อคนสําคัญทีมือชือเสี ยงระดับโลก ซึ งมหาวิหารแห่งนี
เป็ นผลงานอันเยียมยอดของงานสถาปั ตยกรรมแบบมานู เอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทังสิ นถึง ปี จึง
แล้วเสร็ จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก ใกล้ๆกันเป็ นทีตังของ
พระราชวังเบเล็ง (Palacio de Belem) ทีพํานักอย่างเป็ นทางการของประธานาธิ บดี และพิพิธภัณฑ์รถม้าซึ งในอดีต
เคยเป็ นโรงเรี ยนสอนขีม้าของพระราชวงศ์ จากนันแวะไปถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ยด์ ิสคัฟเวอรี หรื อ อนุสาวรี ย์แห่ งชั ย
ชนะ (Monument to the Discoveries) สร้างขึนในปี ค.ศ. 1960 เพือเฉลิมพระชนมายุครบ 500 ปี ของเจ้าชายเฮน
รี เดอะเนวิเกเตอร์ และยกย่องนักเดินเรื อสํารวจรอบโลก และ หอคอยเบเล็ง (Torre de Belem) หอคอยทีเป็ น
สัญลักษณ์อย่างหนึงของกรุ งลิสบอน (Lisbon) สร้างขึนในปี 1515 เดิมสร้างไว้กลางนํา เพือเป็ นป้ อมรักษาการณ์
ดูแลการเดินเรื อเข้าออก และเป็ นจุดเริ มต้นของการเดินเรื อออกไปสํารวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา
และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส จากนันนําท่านเข้าสู่ ย่ านไบร์ โร อัลโต (Bairro Alto) เคยเป็ นทีอยูอ่ าศัยของพ่อค้า
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มากว่า 400 ปี ทีเข้ามาค้าขายกับโปรตุเกส (Portugal) อิสระท่านช้อปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนม ร้านกาแฟ แหล่งนัดพบ
ของศิลปิ น และนักเขียน

19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Holiday Inn Lisbon Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสามของการเดินทาง (3)
07.00 น.

13.00 น.

กรุงลิสบอน – เซวิลล์ (สเปน)

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี รถโค้ชออกเดินทางสู่ พรมแดนสเปน - โปรตุเกส เดินทาง ต่อสู่ เมืองเซวิลล์ หรื อ เซบียา (Seville) ประเทศ
สเปน (Spain) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศ
ไทย ชัวโมง) เมืองใหญ่อนั ดับ ของ ประเทศสเปน (Spain) ซึ งตังอยูใ่ นแคว้นอันดาลูเซี ย เป็ นเมืองทีมีมรดก
ทางวัฒนธรรม เป็ นเมืองทีเต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้ งานเทศกาลทีจัดขึนในเมืองเซ
บียา่ ได้รับการกล่าวขานมากทีสุ ด เนืองจากเป็ นเมืองทีมีชีวติ ชีวามากทีสุ ดในแคว้นอัลดาลูซีย เมืองนีเคยอยูภ่ ายใต้
การปกครองของแขกมัวร์ มานานกว่า ปี จึงได้รับอิทธิ พลศิลปะแบบแขกมัวร์ ค่อนข้างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเข้าชม วิหารแห่ งเมืองเซบียา (Seville Cathedral) มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสาม รองจาก มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ (St Peter Cathedral) ที กรุ งโรม (Rome) และ เซนต์ปอล (St Paul) ที ลอนดอน (London) และ ใหญ่ทีสุ ดใน
สเปน (Spain) สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ ค ภายในตกแต่งได้ อย่างงามวิจิตร สร้างขึนแทนทีตังของสุ เหร่ าเดิม โดย
ต้องการให้ยงใหญ่
ิ
แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติลาค่
ํ า มีทงภาพเขี
ั
ยน,เครื องใช้ในพิธีของ
ศาสนาทีทํามา จากทองคําและเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทังยังเป็ นทีเก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วยจากนัน ขึน
ชม หอคอย ฆีรัลดา (La Giralda) ตึกทรงรู ปสี เหลียมผืนผ้าสู ง 93 เมตร (ไม่แนะนําสําหรับท่านทีสุ ขภาพไม่
เอืออํานวย ) ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้มและนําพุ เพือใช้ในพิธีชาํ ระร่ างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็ นลาน
กว้างมี ปราสาทอัลคาซาร์ (Alcazar Castle) สถาปั ตยกรรมทียังคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิด
สร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวัง ของกษัตริ ยส์ เปนมาก่อน และ จากนันนําท่านชมสิ งก่อสร้างที
งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมการออกแบบของ ชมกลุ่มอาคารรู ปครึ งวงกลมเรี ยงต่อกันเป็ นแนวยาว แต่ละโค้งประตูมี
ตราประจําจังหวัดไล่เรี ยง ตามตัวอักษร
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19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Melia Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

12.00 น.

เซวิลล์ - กรานาด้ า

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรานาด้ า (Granada) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
เมืองนีเป็ นเมืองทีมีเสน่ห์มากๆ บรรยากาศ สถาปั ตยกรรมเรี ยกได้วา่ สวยเอาเรื อง! เมืองนีถือว่าเป็ น A MUST ที
ต้องมาดูของประเทศสเปน (Spain) อีกเมืองนึงทีต้องมาชม โดยเฉพาะการมาเยียมชม พระราชวังอะลัมบรา (La
Alhambra Palace) พระราชวังสไตล์แขกมัวร์ ทีเคยได้รับการเสนอชือให้ขึนทะเบียนเป็ นสิ งมหัศจรรย์ของโลก
มาแล้ว (แต่ดนั ชวดไม่ได้ซะง้าน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านชม เมืองกรานาด้ า (Granada) เมืองภายใต้อิทธิ พลอิสลามเมืองสุ ดท้ายทีถูกกษัตริ ยส์ เปนยึดกลับคืนมาได้ใน
ปี ค.ศ.
เข้าชม พระราชวังอะลัมบรา (La Alhambra Palace) เป็ นพระราชวัง ป้ อมปราการและเป็ นศูนย์กลาง
การปกครองในสมัยนัน ซึ งบริ เวณเขต พระราชวังอะลัมบรา (La Alhambra Palace) ทังหมด รวมถึง สวนเฆเนรัลลิ
เฟ่ (Generalife Garden) และ สวนอัลไบซิน (Albaicín Garden) ได้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก
Unesco ในปี ค.ศ.
เขต พระราชวังอะลัมบรา (La Alhambra Palace) ประกอบขึนด้วยส่ วนทีเป็ นป้ อมปราการ
มีกาํ แพงและหอรบทีสร้างด้วยหิ นสี แดง ทําให้ได้ชือในภาษาอาหรับว่า กาลัตอัลฮามบรา ซึ งแปลว่า ป้ อมแดง
ภายในกําแพงเป็ นเชิงเทิน จากนันนําท่านแวะกันที จัตุรัสซานต้ า อานา (Plaza Santa Ana) และ พลาซ่ า นูวา
(Plaza Nueva) ซึ งอยูบ่ ริ เวณ เชิ งเขาอะลัมบรา (Alhambra Hill) ทีนีท่านจะได้ชอ้ ปปิ งและอิมท้องไปกับร้านค้าที
มีอาหารไว้ให้ท่านได้เลือกซือมากมาย
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19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Catalonia Granada Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

12.00 น.

กรานาด้ า – คอร์ โดบ้ า – โตเลโด้

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์ โดบ้ า (Cordoba) (ระยะทาง 201 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง 30
นาที) ชมเมืองในระบบกาหลิบทีมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทีสุ ดของยุโรปในศตวรรษที มีการสร้างมหาวิทยาลัย เน้น
การเรี ยนรู ้ดา้ นวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์

นําท่านชม เมืองคอร์ โดบ้ า (Cordoba) ค่อยๆเลาะเลียบผ่านเขต กําแพงเมืองโบราณ “City Wall” ทีด้านหลังเป็ น
ชุมชนชาวยิว ปราสาทอัลคาซาร์ (Alcazar Castle) และ สะพานแบบโรมัน ปูเอเต โรมาโน (The Puente Romano)
ทอดตัวข้าม แม่นากวาดั
ํ
ลกีบีร์ (Guadalquivir River) มีกงั หันวิดนําสมัยโบราณบ่งบอกถึงวิถีชีวติ และการใช้
พลังงานนํา แล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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พาท่านเข้าชม สุ เหร่ าเมซกีต้า (Mezquita) สุ เหร่ าทีมีขนาดใหญ่ ของบรรดากาหลิบแห่งอูมยั ยาด หากจะ
เปรี ยบเทียบความใหญ่โตคงจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ ทีแห่งนีคือบทสรุ ปของ การ ปลูกฝังคริ สต์
ศาสนาลงบนอาณาเขตอันยิงใหญ่ ของมุสลิมเดิม ซึ งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริ สต์อนั ยิงใหญ่
และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็ นสถาปั ตยกรรมทีเปรี ยบเป็ นความหฤหรรษ์อย่างลึกซึง
แห่งงานศิลปะ และความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ งก็คือ มีห์รับ ซึ งถือเป็ น
สถาปั ตยกรรมชินเอกบนกระเบืองเซรามิคของศิลปิ นชาวมัวร์ แท้ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความ
งามจนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี

พาท่านไปถ่ายรู ปกับ อัลกาซาร์ เด โลส เรเยส กริสเตียโนส (Alcazar de los Reyes Cristianos) เคยเป็ นทีประทับ
ของ พระเจ้ าเฟร์ นานโด สร้างในปี
และ สะพานแบบโรมัน ทีเรี ยกว่า ปูเอเต โรมาโน (The Puente Romano)
ได้รับการบูรณะและ ทอดตัวข้าม แม่นากวาดั
ํ
ลกีบีร์ (Guadalquivir River) มีหอคอยป้ องกันข้าศึก ทําให้นึกถึงการ
ปกครองในยุคก่อน สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโตเลโด้ (Toledo) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) อดีตเมืองหลวงเก่าตังแต่คริ สต์ศตวรรษที ศูนย์กลางประวัติ ศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของสเปน (Spain) ชือเมืองหมายถึงการผสมผสานของ วัฒนธรรม คริ สเตียน, อิสลาม และฮีบบรู ตัว
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เมืองตังอยูบ่ นหน้าผาสู งเบืองล่างเป็ นล้อมรอบไปด้วย แม่นาตากุ
ํ ส (Tagus River) เหมาะแก่การป้ องกันการ
รุ กรานจากข้าศึก และเป็ นเมืองทีได้รับการรับรองจากยูเนสโก้วา่ เป็ นเมืองมรดกโลก นําท่านผ่านชม สถานีรถไฟ
(Train Station) ทีเป็ นงานสถาปั ตยกรรม มูเดฆาร์ (Mudejar) แล้วข้าม สะพานอัลกันตารา (Puente de San
Martin) สะพานเก่าแก่ทีสุ ด ทอดผ่าน แม่นาตากุ
ํ ส (Tagus River) เข้าสู่ เมืองชันในของ เมืองโตเลโด้ (Toledo)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Sercotel Pintor El Greco Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

โตเลโด้ – เซโกเวีย – กรุงมาดริด

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่านเริ มต้นชมเมือง จุดแรก นําท่านชมประตูเมืองบีซากรา (Gate of Bisagra) เป็ นประตูทางเข้าเขตเมืองเก่า
สร้างโดยThe Emperor Carlos V แรกๆ สร้างในสไตล์อาหรับ แต่ต่อมามีการ Modified ด้วยสไตล์ Renaissance
โดยสถาปนิกชือ Alongso ในปี
จากนันนําท่านเข้าชมความงามของ มหาวิหารแห่ งโทเลโด (Toledo
Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คทียิงใหญ่สวยงามแห่งหนึงของโลก ใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิม
ใช้เป็ นสุ เหร่ า ต่อมาได้ก่อสร้างรู ปทรงแบบโกธิ คในปี
และเพิมศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็ อค และนี โอคลาสสิ ค
จนแล้วเสร็ จสมบูรณ์ในอีก ปี ถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหิ น
อ่อน มุมด้านในเป็ นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุ ดยอดในสมัยศตวรรษที เทียวชมเมือง ผ่านชม
โบสถ์ ซานโต-โตเม่ (Iglesia de Santo Tome) ทีเก็บภาพเขียนผลงานของ เอล เกรโก ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที
และย่านชุมชนชาวยิวรวมทัง โบสถ์ ยวิ ซินาก็อก (Sinagoga de Santa María La Blanca) จากนันนําท่านแวะ
ถ่ายรู ปบริ เวณจุดชมวิวเพือชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึ งเป็ นทิวทัศน์ทีจิตรกรชื อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei
Greco) ได้เคยจําลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านหาซื อของทีระลึกในย่านกลางเมือง เป็ นงานฝี มือ
ทีรู ้จกั กันดี มีชือเสี ยงของ เมืองโตเลโด้ (Toledo) คือ ดามัสเซเน (Damascene) ภาชนะโลหะลงดํา แล้วขึนลายด้วย
ใยทองเงิน และทองแดง จากนันเดินช้อปปิ งไปตาม ถนนเล็กๆแคบๆ ทีขาช้อปไม่ตอ้ งกลัว กันดารแค่ไหน แบ
รนด์เนมทังหลายก็ตามมาหลอกหลอนท่านอยูด่ ี
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12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย (Segovia) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) เป็ นเมืองหลักของจังหวัดเซโกเวีย ในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตังอยูบ่ ริ เวณจุด
บรรจบระหว่างแม่นาเอเรสมา
ํ
(Eresma) กับแม่นากลาโมเรส
ํ
(Clamores) ณ เชิงเขากวาดาร์ รามา นําท่านชมเมือง
เซโกเวีย (Segovia) เริ มกันที นําท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแห่ งเมืองเซโกเวีย (Segovia Cathedral) และสะพานส่ ง
นําโรมัน (Roman Aquaduct) ทีมีชือเสี ยง นําท่านชมเขตเมืองเก่าซึ งล้อมรอบด้วยกําแพงทีสร้างขึนตังแต่
คริ สต์ศตวรรษที และได้รับการบูรณะในระหว่างคริ สต์ศตวรรษที

จากนัน นําท่านเข้าชมปราสาทแห่ งเซโกเวียหรื อปราสาทอัลกาซาร์ (Alcazar of Segovia) หลายคนเรี ยกปราสาท
แห่งนีว่าปราสาทแห่งเทพนิยาย เพราะความสวยสง่างามทีมองเห็นได้จากภายนอก ตังอยูบ่ นชะง่อนผาสู งทีแม่นาํ
สองสายไหลมาบรรจบกัน สร้างขึนในสมัยศตวรรษที แล้วได้รับการต่อเติมในศตวรรษที - มีลกั ษณะ
เหมาะแก่การตังรับข้าศึกในอดีต เพราะมีทงช่
ั องเชิงเทินขนาดใหญ่ ใช้สาํ หรับติดตังอาวุธ และมีช่องสําหรับเทนํา
เดือดและกรวดร้อน เพือทําลายกองทัพข้าศึกทีเข้าประชิดกําแพงเมือง ภายในปราสาทได้จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์สาํ หรับ
แสดงของมีค่าทางประวัติศาสตร์ ห้องใต้หลังคาเป็ นทีแสดงแสนยานุภาพของอาวุธในสมัยกลาง รวมถึงเครื องมือ
เครื องใช้ในอดีต และในปี ค.ศ.
ยูเนสโกได้ขึนทะเบียนให้เมืองเซโกเวียเป็ นเมืองมรดกโลกทาง
ศิลปะวัฒนธรรม
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จากนันนําท่านออกเดินทางสู่ กรุ งมาดริด (Madrid) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
เมืองหลวงของสเปน (Spain) มหานครอันทันสมัยลํายุคทีซึ งกษัตริ ยฟ์ ิ ลลิปที 2 ได้ทรงย้ายทีประทับจากเมืองโตเล
โด้ (Toledo) มาไว้ทีนี และประกาศให้กรุ งมาดริ ด (Madrid) ขึนเป็ นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ยกเว้นช่วงสันๆ
ระหว่างปี ค.ศ. 1601-1607 เมือพระเจ้าฟิ ลลิปที 3 ได้ยา้ ยไปอยูท่ ีวัลลาโดลิด (Valladolid) ทําให้ กรุ งมาดริ ด
(Madrid) ก็ได้ความเป็ นเมืองหลวงสื บมาจนถึงบัดนี
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก NH Collection Madrid Eurobuilding Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง (7)
07.30 น.

มาดริด

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านชม สัญลักษณ์ทีสําคัญของ กรุ งมาดริ ด (Madrid) อาทิเช่น นําพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ซึ งตัง
ตระหง่านอยูต่ รงกลางจัตุรัส สร้างขึนเพืออุทิศให้แก่เทพธิ ดาไซเบลีน ใช้เป็ นสถานทีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ
ของเมือง ถัดไป

ชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus Monument) นักเดินเรื อชาวอิตาลี ผูค้ น้ พบทวีป
อเมริ กา จากนันชม อนุสาวรี ย์ ดอน กีโฮเต้ (Don Quixote Monument) วีรบุรุษของชาวสเปน จากภาพยนตร์ เรื อง
แมน ออฟ ลามันช่า หรื อทีคนไทยรู ้จกั กันดีจากละครสู่ ฝันอันยิงใหญ่ ชม รูปปันหมีเกาะต้ นเชอรี (Bear and the
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19.00 น.

Madrono Tree) สัญลักษณ์ของกรุ งมาดริ ด (Madrid) บริ เวณใกล้ๆกัน เป็ นจุดศูนย์กลางของเมือง คือ ปัวร์ ต้า เดล
โซล (Puerta del Sol) จัดว่าเป็ นจุดเริ มต้นของถนนทุกสาย หรื อหมายความว่ามี กิโลเมตรทีศูนย์ อยูต่ รงนี ซึ งตังอยู่
หน้าตึก ทีทําการไปรษณีย์ (Real Casa de Correos) ใกล้กบั สถานีรถไฟใต้ ดิน (Puerta del sol Metro) อันเป็ นที
เดียวกันกับย่านทีขายสิ นค้ามากมายเป็ นสถานทีทีไม่เคยหลับใหลมี ผูค้ นมากมายทีวนเวียนเดินเล่นกันอยูท่ ีนี
สถานทีแห่งนีจึงกลายเป็ นศูนย์กลางของการจัดงานสําคัญๆประจําปี ต่างๆอย่างงาน คริ สต์มาสและงานปี ใหม่ ของ
ชาวสเปน และชาวมาดริ ด ใกล้ๆกันยังมี ปลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสหิ นซึ งเป็ นศูนย์กลางของเมืองตังอยู่
ในย่านเก่าแก่ในกรุ งมาดริ ด (Madrid) ในอดีตเป็ นสถานทีประกอบพิธีสาํ คัญทางศาสนา เช่น พิธีราชาภิเษก และ
สนามสู ้ววั กระทิง ปั จจุบนั นียังเป็ นจัตุรัสกลางเมืองทียังคงมีบรรยากาศสมัยศตวรรษที 17 ทีได้รับการอนุ รักษ์ไว้
อยู่ รอบๆ บริ เวณจะมีร้านกาแฟตังอยูม่ ากมาย สามารถเลือกใช้บริ การได้ตามอัธยาศัย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เช้านี นําท่านเข้าชม พระบรมมหาราชวังแห่ งกษัตริ ย์ฮวนคาลอสของสเปน (Royal Palace) สถาปั ตยกรรม
สมัยใหม่ ซึ งสร้างด้วยหิ นอ่อนทังหลังในสไตล์บาโร้ก ใช้เวลาสร้างนานกว่า 25 ปี เมือท่านเดินเข้ามาด้านใน
อาคารจะเห็นห้องต่างๆ มากกว่า 2,000 ห้อง ถูกตกแต่งไว้อย่างวิจิตรตระการตาหรู หรา ด้วยพรหมถัก ภาพศิลป์
เครื องลายคราม ทองและเงิน อาวุธทีใช้ทาํ สงครามหลายร้อยปี ก่อน ชุดเกราะโบราณ และเครื องประดับอัน
สวยงามทีประมาณค่าไม่ได้ เดินชมความหรู หรามาได้สักพัก ท่านจะพบห้องบางห้องถูกตกแต่งไว้ในสไตล์เอเชีย
ทังจีนและญีปุ่ น ทําให้ในปั จจุบนั พระราชวังแห่งนีถูกใช้เป็ นทีพักรับรองแขกต่างเมืองคนสําคัญของประเทศสเปน
(Spain) นอกจากนียังมีนิทรรศการให้ได้เดินชมกันจนเมือย จากนันเดินออกมาชมทางด้านหลังของพระราชวัง จะ
เห็นลานหิ นอ่อนกว้างยาวไปจนสุ ดรัวของวัง ด้านข้างของรัวประดับไปด้วยเสาหลอดไฟสวยๆ ให้ท่านได้ถ่ายรู ป
แนวติสๆ เก็บไว้เป็ นทีระลึกอีกด้วย ถัดไปทางประตูรัวด้านหลังของพระราชวังจะมีสวนต้นไม้เขียวสดทีถูก
ตกแต่งไว้อย่างเรี ยบง่ายตัดกับสี ของพระราชวังทีเป็ นสี ขาวหิ นอ่อน ทําให้สถานทีแห่งนีเป็ นทีดึงดูดของ
นักท่องเทียวจํานวนไม่นอ้ ย
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก NH Collection Madrid Eurobuilding Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันทีแปดของการเดินทาง (8)
07.00 น.
09.00 น.

11.45 น.

12.30 น.

มาดริด – บาร์ เซโลน่ า

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านนังรถไฟความเร็ วสู ง AVE จากมาดริ ด – บาร์ เซโลน่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง นาที
** ระยะทางจาก มาดริด – บาร์ เซโลน่ า ระยะทาง กิโลเมตร ** หากเดินทางด้วยรถบัสท่านจะต้องใช้เวลา
ประมาณ วัน (ต้องแวะข้างคืนทีเมือง ซาราโกซ่า คืน) การนังรถไฟจึงประหยัดเวลาและสะดวกสบายมาก
เดินทางถึงเมืองบาร์ เซโลน่ า (Barcelona) ตังอยูบ่ นชายฝังของแหลมไอบีเรี ย ชายฝังทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน เป็ น
เมืองใหญ่อนั ดับ ของสเปนและได้รับการขนานนามให้เป็ นนครหลวงในเมดิเตอร์ เรเนียนทีสวยงามเจริ ญรุ่ งเรื อง
ด้วยธุ รกิจท่าเรื อ และการค้า อีกทังยังผสมผสานประวัติศาสตร์ ทีเก่าแก่ และความทันสมัยให้สมกับเป็ นเมือง
โอลิมปิ กเป็ นทีชื นชอบของบรรดานักท่องเทียวทีได้มาเยือน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เขามอนต์ จูอกิ (Montjuic) เป็ นทีตังของสถานทีจัดงานกีฬาโอลิมปิ กในปี
เพือสัมผัสกับ
ทัศนียภาพโดยรวมของเมืองบาร์ เซโลนา และส่ วนของท่าเรื อทีใหญ่ทีสุ ดแห่งหนึงในทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน

จากนัน นําท่านเลือกซื อสิ นค้านานาชนิดบน ถนนราลัมบรา (La Ramblas Street) ถนนสายธุ รกิจการค้าทีสําคัญ
ของเมืองบาร์ เซโลน่า ณ จุดนี จะให้เวลาท่านได้อิสระเดินเล่น หรื อช้อปปิ งได้ตามอัธยาศัย ซึ งในแต่ละตรอกซอก
ซอย มีร้านรวงให้ท่านได้เลือกซื อ เสื อผ้า ของฝาก ท่ามกลางตึกสวยๆ สมัยโรมัน
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19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก H10 Marina Barcelona Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเก้าของการเดินทาง (9)
07.00 น.

บาร์ เซโลน่ า - โดฮา (กาต้ าร์ )

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้านี นําท่านชม โบสถ์ ซากราดา ฟามีเลีย (La Sagrada Familia) หรื อ มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย สัญลักษณ์
แห่งสิ งศักดิสิ ทธิของเมืองบาร์ เซโลน่า ซึ งมีความสู งถึง เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา สร้าง
ตังแต่ปี คศ. โดย สถาปนิก “อันโตนิโอ เกาดี” ใช้เวลาทํางานอยูน่ านถึง ปี ก่อนทีจะเสี ยชีวติ ในปี
ปั จจุบนั ยังคงดําเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็ จสมบูรณ์ในปี
วิหารนีมีความพิเศษ คือการรวบรวม
รู ปทรงและพืนผิวต่างๆในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิ พลของยอดเขาและความสู งของ มองต์เซร์
ราตทีสวยงามแปลกตา
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12.00 น.

จากนันนําท่านชม City of Gaudi ผลงานของเกาดี ทีชาวบาร์ เซโลน่าภาคภูมิใจ ตังอยูบ่ นถนนกราเซี ย ท่านจะได้
พบกับงานสถาปั ตยกรรมอันลําค่า กาซ่า บัตโย ทีเกาดีออกแบบให้กบั เศรษฐีสิงทอในบาร์ เซโลน่า โดยออกแบบ
ใหม่ทงหมดเพิ
ั
มไป ชัน แล้วทําหลังคาให้สวยงามสะดุดตา ระเบียงของเกาดีเป็ น รู ปกะโหลกทีสวยงามไร้ทีติ
อีกหนึงแห่งทีน่าชมคือ กาซา มิลา เกาดีออกแบบให้กบั นักธุ รกิจผูม้ งคั
ั งในปี
แสดงถึงฐานะความมังคัง
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ งถือเป็ นแฟชันในยุคนัน จากนันนําท่านชม สวนสาธารณะเกล (Park Guell) เป็ นหนึงใน
งานสุ ดรักสุ ดหวงทีเกาดีอุทิศให้กบั ชาวเมือง ออกแบบตังแต่ปี 1900–1914 มีตลาดในร่ ม จัตุรัสกลางมีทางเดินข้าม
หุ บเขา บ้านทีสร้างเสร็ จเพียงสองหลัง และกําแพงรอบอุทยานเป็ นกระเบืองหลากสี ล้วนตกแต่งด้วยกระเบือง
โมเสกทังสิ น สถานทีสุ ดท้ายของเกาดี คือ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ทียังคงสร้างไม่เสร็ จจนถึงปั จจุบนั
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนัน นําท่านเข้าชม สนามคัมป์ นู (Camp Nou) ของ สโมสรบาร์ เซโลน่า สําหรับ “คัมป์ นู” หรื อจะเรี ยกว่า “นู
คัมป์ ” เป็ นภาษาคาตาลัน แปลว่า “สนามแห่ งใหม่ ” โดยมีชือสนามเต็มๆว่า เลสตาดิ คัมป์ นู (L’Estadi Camp
Nou) ก่อสร้างขึนเมือปี
และแล้วเสร็ จในปี
ในสนามมีความจุมากมายมหาศาลถึง , คน (ถ้าเป็ น
ในเกมส์แชมเปี ยนลีกจะลดลงเหลือ , ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย) สโมสรฟุตบอลบาร์ เซโลนาเป็ นผู ้
ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปน ปั จจุบนั เป็ นสโมสรฟุตบอลทีประสบความสําเร็ จอย่างมากในประเทศสเปน ใน
แง่ของจํานวนถ้วยรางวัลภายในประเทศและทุกถ้วย นอกจากนียังเป็ นสโมสรทีประสบความสําเร็ จมากในยุโรป
หมายเหตุ : หากวันนันมีการแข่ งขัน หรื อกรณีทสนามปิ
ี
ดงดให้ บริการเข้ าชม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิให้ ถ่ายรูปด้ านนอกและ
เลือกซื อสิ นค้ าใน Mega Store ของสโมสรแทน
จากนัน นําท่านเดินทางสู่ ยา่ น Casa Batllo ย่านช้อปปิ งทีสําคัญอีกแห่งของกรุ งบาร์ เซโลน่า ให้ท่านได้ถ่ายรู ปด้าน
นอกกับอาคาร Casa Milà ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ. 1906 เป็ นผลงานชินสุ ดท้ายของอันตอนี เกาดี อิสระให้ท่านเดิน
ช้อปปิ งสิ นค้าหรื อของทีระลึกตามอัธยาศัย
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22.25 น.

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติบาร์ เซโลน่ า เอล ปรัต (Barcelona El Prat
International Airport) มีเวลาให้ท่านเลือกซือสิ นค้าปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคืน
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา (Doha) โดยเทียวบินที QR 142 (ใช้เวลาเดินทาง ชัวโมง 20 นาที)

วันทีสิ บของการเดินทาง (10)
05.45 น.
08.35 น.
19.20 น.

โดฮา – กรุงเทพฯ

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติโดฮา (Doha International Airport) ณ กรุ งโดฮา (Doha) ประเทศกาต้ าร์ (Qatar)
รอเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบินที QR (ใช้เวลาในการเดินทาง ชัวโมง 45 นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุ งเทพฯ (Bangkok)
โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงราคา กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบ ล่วงหน้าก่อน วัน และยินดีทีจะจัดหาคณะทัวร์ อืนทดแทนให้หากท่านต้องการ
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
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-

-

ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข

ทางบริษทั เดอะ เดสติเนชัน ทราเวล จํากัด ขอเสนอ อัตราค่ าบริการ ดังนี
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน (เฉพาะ EK)
พักเดียวเพิม (Single Room)

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

99,900 .- บาท
96,900 .- บาท
93,900 .- บาท
,000 .- บาท
16,000 .- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม














ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์
เส้ นทาง กรุงเทพ - โดฮา - ลิสบอน // บาร์ เซโลน่ า - โดฮา – กรุงเทพ
ค่ ารถไฟด่ วน AVE จากมาดริด - บาร์ เซโลน่ า
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าสเปน
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐานในมือกลางวัน มือ /อาหารเย็น มือ
หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกและดูแลตลอดทริปการเดินทาง
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์ )
ค่ ายกกระเป๋าใหญ่ ท่านละ ใบ/ท่ าน/โรงแรม
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อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม





ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน

เงือนไขการชําระค่ าบริการ
 ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง
 ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ อย่ างน้ อย 15 วันก่ อนการเดินทาง กรณี ไม่ชาํ ระเงิ นหรื อชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ ง
กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อม คณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่าใช้จ่าย 70 % แล้วแต่กรณี
เก็บค่าบริ การทังหมด %
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เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศสเปน
1. พาสปอร์ ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี นิว รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน (ห้ามซําในวีซ่าเดิม)และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน
(สถานทูตเข้ มงวดมากเรื องรู ปถ่ าย)
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ทีอายุตากว่
ํ า ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้คาํ
นําหน้าเป็ นนาง) ใบเปลียนชื อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน วันทีเข้าทํางานและระบุวนั ลา
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุ น้ ส่ วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ย
ภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทังเอกสารการเสี ยภาษี
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเคลือนไหวย้อนหลัง เดือน(ต้องมีครบทัง เดือน) สามารถใช้บญั ชีฝากประจําในการประกอบการยืน
เพิมเติมได้ แต่ตอ้ งใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เป็ นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง
เดือน (มีการแจ้งวันทีครบกําหนดฝาก) สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวัน
 กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลทีออกค่าใช้จ่าย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านัน) ทําหนังสื อรับรองบัญชี
ทีออกจากทางธนาคาร และระบุชือผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชี ยอ้ นหลัง เดือน ก่อนวันยืนวีซ่า
(หากบัญชีไม่มีการเคลือนไหวรบกวนทําการถอนหรื อฝากเงิน) พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของ
ผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อ
ท่านใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า 20 วันทําการ
ศู นย์ ยืนวีซ่า BLS ของ ประเทศสเปน ตังอยู่ทอาคารอิ
ี
นเตอ์เชจน์ ซอยสุ ขุมวิท อโศก
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง

โอนเงินเข้ ามาที
ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วิลล์
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที - - สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

