โมร็อคโค สเปน

9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

เยือนคาซาบลังกา(Casablanca) เมืองอันเปนที่รูจักของคนทั่วโลก เที่ยวเมืองราบัต(Rabat) เมืองหลวง
แหงราชอาณาจักรโมร็อคโค เดินชมยานเฟส เมดินา (Fes Medina) ที่เปนเหมือนเขาวงกตอันซับซอนมีซอย
มากกวา 9,000 ซอย ชื่นชมกันนครสีฟาเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองที่ไดชื่อวามนตเสนหแหงโมรอคโค
นั่งเรือเฟอร รี่ขามชองแคบยิบรอลตา (Gibraltar) ที่คั่ นแบ งระหวางทวี ปยุโรป และ ทวีปแอฟริ กา ตื่นตากั บ
มหาวิ ห ารแห งเมื องเซบี ย า(Seville

cathedral) ซึ่ งมี ขนาดใหญ เป นอั นดั บ สามของโลก ชมกอร โดบา

(Cordoba) เมืองที่สวยงามในแบบมูเดกา ตามรอยเมืองอัศวินที่โทเลโด (Toledo) ที่องคการยูเนสโกจัดเปน
เมืองมรดกโลก ชมรางสงน้ําโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่เซอโกเบีย (Segovia) เต็มอิ่มกับกรุง
มาดริด (Madrid) 2 คืน เมืองหลวงของประเทศสเปน
***เมนูอาหารจัดเต็มขาวผัดสเปนและหมูหันสเปน อันเลื่องชื่อ
และพลาดไมไดกับการชมโชวระบําฟลามินโก อันตื่นเตนและเราใจ***
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กําหนดการเดินทาง
4-12, 11-19, 18-26 ต.ค. 2559
29 พ.ย.-7 ธ.ค. / 7-15 ธ.ค. 2559

วันแรกของการเดินทาง
22.30 น.

กรุงเทพฯ

คณะพรอ มกั น ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหว างประเทศประตู 9
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ Go Holiday Tour คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง
01.35 น.

ดูไบ – คาซาบลังกา – ราบัต

ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK385
***คณะเดินทาง วันที่ 8 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 01.05 น.
และถึงดูไบ เวลา 05.00 น.***

04.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

07.35 น.

ออกเดินทางสูคาซาบลังกา ประเทศโมร็อคโค โดยเที่ยวบิน EK751
***คณะเดินทาง วันที่ 8 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 07.45 น.
และถึงคาซาบลังกา เวลา 12.30 น.***

12.55 น.

ถึงสนามบินคาซาบลังกา ประเทศโมร็อคโค (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
6 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานสูเมืองคาซาบ
ลั ง ก า (Casablanca) ชมเมื อ งคาซาบลั ง ก า ผ า นย า นธุ ร กิ จ สํ า คั ญ จั ตุ รั ส

ระยะทาง 30 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที

สหประชาชาติ ผานชมยานบานพักตากอากาศริมมหาสมุทรแอตแลนติคซึ่งเปน
ย า นที่ เ ศรษฐี รวมถึ ง กษั ต ริ ย ซ าอุ ดิ อ ารเบี ย ก็ ม าสร า งวั ง พร อ ม ทั้ ง มี มั ส ยิ ด และ
หอสมุ ด ส ว นพระองค นํ า ท า นชมบริ เ วณภายนอกของ สุ เ หร า แห ง กษั ต ริ ย
ฮัสซันที่ 2 เปนสุเหราที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ สุเหรานี้
งดงามประณีตดวยสถาปตยกรรมแบบโมรอคโคทุกแขนง สามารถจุผูคนที่เขารวม
พิธีทางศาสนาอิสลามไดประมาณ 80,000 คน ชมทิวทัศนรอบๆ สุเหราอันเปนจุด
ชมวิ ว ริ ม ฝงมหาสมุ ทรแอตแลนติ ค สมควรแก เ วลานํ า ท า นออกเดิ นทางสู เ มื อ ง
ราบัต (Rabat) เมืองหลวงของโมรอคโค
ค่ํา

ระยะทาง 94 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม MERCURE SHEHRAZADE หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

ราบัต – เที่ยวชมเมือง – เฟส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นชมเมื อ งราบั ต เมื อ งหลวงแห ง ราชอาณาจั ก รโมรอคโคมาตั้ ง แต ป
ค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพนจากการเขาแทรกแซงทางการเมืองของประเทศ
ฝรั่งเศส เปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง จากนั้นชมบริเวณดานนอกของสุเหรา
หลวง และ พระราชวังหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร กษัตริยแหงโมรอคโคจะทรงมา
จากพระราชวังมายังสุเ หรา เพื่อประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริ ยโมฮั ม
เหม็ดที่ 5 ซึ่งมีทหารยามยืนเฝาสงาทุกประตู และเปดใหคนทุกชาติทุกศาสนา
เขาไปเคารพพระศพที่ฝงอยูเบื้องลาง ดานหนาของสุสาน คือสุเหราฮัสซันที่เริ่ม
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สรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 12 แตไมสําเร็จ และพังลงจนเหลือแตเพียงเสาไว 365
ตน นําทานชมปอมอูดายา (Oudayas Fortress) ปอมขนาดใหญ 2 ชั้น ที่ตั้ง
อยู ริม มหาสมุ ท รแอตแลนติ ก ล อ มรอบด ว ยกํ า แพงสู งใหญ บรรยากาศริ ม ทะเล
คลายเมืองซานโตรินี นับเปนหนึ่งในปอมปราการที่สาํ คัญของโมรอคโค ในอดีตใช
ปองกันขาศึกจากการรุกรานทัง้ จากประเทศที่ลา อาณานิคมและในยุคที่โจรสลัดชุก
ชุม
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองเฟส (Fes) เปนเมืองสําคัญทางดานศาสนาตั้งแตยุค ศต.
ที่ 8 นํ า ท า นถ า ยรู ป ที่ จุ ด ชมวิ ว บนป อ มปราการแห งราชวงศ ซาเดี ยน ต อ ด ว ยชม
ประตูพระราชวังหลวงแหงเฟส (The Royal Palace) ประตูทางเขาพระราชวัง

ระยะทาง 207 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

เป น สถาป ต ยกรรมที่ ส วยและสง า งาม เป น เอกลั ก ษณ แ ห ง ราชวงศ โ มร็ อ คโค
จากนั้นนําทานเดินเขาสูเขาวงกตอันซับซอนแหงเฟส เมดินา (Fes Medina)
โดยในเขตเมื องเกา มี ซอยมากกว า 9,000 ซอย มี ซอยแคบสุด คื อ 50 ซ.ม. ถึ ง
กวาง 3 เมตร ผานประตู Bab Boujloud ที่ใชโมเสดสีฟาตกแตง นําทานเดินใน
เขตเมดิ นา ที่เ หมื อนการข ามกาลเวลายอ นกลับ สูอ ดีต ผ านตลาดสดขายอาหาร
และผั ก ผลไม ส ดต า งๆนาๆ ชมเมเดอร ซ า บู อิ ม าเนี ย (Merdersa

Bou

Imania) โรงเรียนสอนพระคัมภีร เปนสถาปตยกรรมแบบมัวรที่สวยงามประณีต
จะแบงเปนยานตางๆ เชน ยานเครื่องใชทองเหลือง ทองแดง ยานขายพรมที่วาง
เรียงรายอยางสวยงาม ยานงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม และยานเครื่องเทศ
ระหว า งที่ เ ดิ นตามทางในเมดิ นา ท า นจะได พ บกั บ น้ํ า พุ ธ รรมชาติ (Nejjarine
Fountain) เพื่อใหชาวมุสลิมใหลางหนาลางมือกอนเขาในบริเวณมัสยิด แวะชม
สุสานของกษัตริย มูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II) ที่ชาว
โมรอคโคถือวาเปนแหลงมาแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยชายชาวมุสลิมจะมาขอพร
ก อ นการเข า สุ ห นั ต และหญิ ง สาวชาวมุ ส ลิ ม มั ก จะมาขอพรเพื่ อ ให ไ ด บุ ต ร ชม
สุเหราใหญไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเปนทั้งมหาวิทยาลัยสอน
ศาสนาแหงแรกของโมรอคโคและเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลกเลยทีเดียว ชม
ยานเครื่องหนังและแวะชมบอฟอกและยอมสีหนังแบบโบราณประจําเมืองเฟส
(Chouara Tannery) ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของเมืองเฟส ถูกอนุรักษโดย
องคกรยูเนสโก
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําคณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม GOLDEN TULIP TGHAT หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เฟส – เมคเนส – นครสีฟาเชฟชาอูน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานออกเดินทางสูเมืองเมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรอง
โดยยู เ นสโกเมื่ อ ป ค.ศ.1996 อดี ต เมื อ งหลวงในสมั ย สุ ล ต า น มู เ ล อิ ส มาอิ ล
(Moulay Ismail) แหงราชวงศอะลาวิท (Alawite Dynasty) ไดชื่อวา
เปนกษัตริยจอมโหดผูชื่นชอบการทําสงครามในชวงศตวรรษที่ 17 ดวยทําเลที่ตั้ง
ที่มีแมน้ําไหลผานกลางเมือง เมกเนสจึงเปนเมืองศูนยกลางการผลิตมะกอก ไวน

GO3: MOROCCO - SPAIN 9D 6N (EK) rev 14072016

หนา 3 จาก 21
www.goholidaytour.com

และพืชพรรณตางๆ มีกําแพงเมืองลอมรอบเมืองเกาที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมี
ประตู เ มื อ งใหญ โ ตถึ ง 7 ประตู แวะชมประตู บั บ มั น ซู (Bab

Mansour

Monumental Gate) เปนประตูที่ไดชื่อวาสวยที่สุด ตกแตงดวยโมเสคและ
กระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสด จากนั้นเดินทางสูเมืองเฟซตั้งอยูบนพื้นที่ที่อุดม
สมบูรณที่ตอจากเชิงเทือกเขารีฟซึ่งเฟสเปนเมืองแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและ
มีเสนหอันนาประทับใจ แวะชมเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of
Volubilis) ที่ปจจุบันเหลือแตซากปรักหักพังที่เกิดจากแผนดินไหวครั้งรุนแรงใน
ป ค.ศ. 1755 แตยังคงเห็นไดถึงรองรอยความยิ่งใหญของเมืองในจักรวรรดิโรมัน
ในอดีต อดีตเมืองโบราณแหงจักรวรรดิโรมันแหงนี้มีความสําคัญยิ่งในยุคศตวรรษ
ที่ 3 และลมสลายถูกปลอยเปนเมืองรางในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมันโบราณแหงนี้
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1997
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บาย

นําทานเดินทางสูนครสีฟาเชฟชาอูน (Chefchaouen) เมืองที่ไดชื่อวามนต
เสน หแ ห ง โมรอคโค เป นเมื อ งเล็ ก ๆตั้ งอยู ใ นหุ บ เขาริ ฟ (Rif

Mountain)

ประวัติความเปนมาของเมืองนั้นยาวนานกวา 538 ป ชมบานเรือนทาดวยสีฟาและ

ระยะทาง 195 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

สีขาว ถือวาเปนสวรรคของคนรักสีฟาและสีขาว โดยเฉพาะสีฟา นั่นก็เพราะวาเชฟ
ชาอูนเปนเมืองที่บานเรือนเกือบทุกหลังเปนสีขาว และมีครึ่งลางไปจนถึงบริเวณ
ถนน บันได และทางเดิน เปนสีฟาสดใสเหมือนวันที่ทองฟาไรเมฆ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เขาสูท
 ี่พัก โรงแรม ALTAS CHAOUEN หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เชฟชาอูน – แทนเจียร – ชองแคบยิบรอลตาร – สเปน - เซบียา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มืองแทนเจียร (Tangier) เปนเมืองริมชายฝง และเปนเมือง
ทาที่สําคัญ ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศโมร็อกโก และอยูทางตอนใตของ
ช อ งแคบยิ บ รอลตาร (Gibraltar)

ป จ จุ บั น เมื อ งท า แห ง นี้ ไ ด ก ลายเป น

ระยะทาง 114 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.

จุ ด หมายปลายทางด า นการท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ อี ก แห ง ของโมร็ อ กโกอี ก ด ว ย
นอกจากนี้แลวเมืองแทนเจียรยังเปนเมืองที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร
ไมนอยไปกวาเมืองอื่นๆ อีกทั้งรอบๆตัวเมืองยังมีความโดดเดนดวยทัศนียภาพที่
สวยงาม รวมไปถึงหาดทรายและผูคนที่แสนจะเปนมิตร จากนั้นนําชมแกรนด ซัค
โค (Grand Socco) จัตุรัสที่รายลอมไปดวยเขตเมืองเกา หรือยานเมดินา ซึ่งถูก
จัดอันดับใหเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่ดีที่สุดของเมืองแทนเจียร อีกทั้งยังถือ
วาเปนตลาดหลักของเมืองอี กดวย ชมวิว ชองแคบยิบรอลตา (Gibraltar) ที่
คั่นแบงระหวางทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกา ตามตํานานเลาวา เปนเพราะเทพ
เฮอรคิวลิส ที่ตองการเดินทางผานไปยังสุดขอบตะวันตกจึงยกแผนหินออกทําให
เกิ ด ช อ งแคบยิ บ รอลต า ขึ้ น

จากนั้ น นํ า ท า นนั่ ง เรื อ เฟอร รี่ ข า มช อ งแคปยิ บ

รอลต า ร (Gibraltar) ข า มสู ป ระเทศสเปน (ใช เ วลา 45 นาที ) เพื่ อ นํ า ท า น
เดินทางสูเมืองเซบียา (Seville) ***ในกรณีที่ไมสามารถจองรอบเรือขาม
ชอ งแคปยิบ รอลต าร เวลา 11.00 น.ได จะทํ า ให ไ ม สามารถเข า ชมมหา
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วิหารแหงเมืองเซบียาไดทัน ทางบริษัทขอคือคาเขาชมทานละ 9 ยูโร***
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (คืนคาอาหารทานละ 15 ยูโร)

บาย

เมืองเซบียา (Seville) เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของสเปน นําทานชมปลาซาเด
เอสปาญา (Plaza De Espana) ที่สรางขึ้นเมือป ค.ศ. 1982เปนกลุมอาคารรูป
ครึ่ งวงกลมซึ่ งรวมความเป นสถาป ต ยกรรมแบบสเปนที่ เ รี ยงต อ กั นเป นแนวยาว

ระยะทาง 206 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.

สวยงามยิ่งนัก แตละซุมโคงประตูมีตราประจําจังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร อิสระ
ให ท า นเก็ บ ภาพความงามรอบบริ เ วณ นํ า ท า นถ า ยรู ป กั บ หอคอยฆี รั ล ดา
(Giralda Tower) หอศักดิ์สิทธิ์แหงนี้เปนหอคอยที่สรางขึ้นโดยชาวมุสลิม เปน
ตึก ทรงรูป สี่ เ หลี่ยมผื นผ าสู ง 93 เมตร ติ ด กั นกับ มหาวิห ารเป นลานส มและน้ํ า พุ
เพื่อใชในพิธีชําระรางกายของชาวมุสลิม จากนั้นนําทานเขาชมมหาวิหารแหง
เมืองเซบียา (Seville cathedral) เริ่มสรางใน ค.ศ.1042 และสรางเสร็จ ค.ศ.
1519 ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับสาม รองจากมหาวิหารเซนตปเตอรที่กรุงโรม
และเซนต ป อลที่ ล อนดอน และใหญ ที่ สุ ด ในสเปน สร า งด ว ยศิ ล ปะแบบโกธิ ค
ภายในตกแต งได อ ยา งวิ จิ ต รตระการตา สร า งขึ้ นแทนที่ ตั้ งของสุ เ หร าเดิ ม โดย
ตองการใหยิ่งใหญแบบไมมีใครเทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพยสมบัติล้ําคา มีทั้ง
ภาพเขียน เครื่องใชในศาสนพิธี ที่ทํามาจากทองคําและเงิน ลวนแลวแตประเมิน
คามิได ตอนกลางโบสถเปนที่ตั้งของสุสานคริสโตเฟอรโคลัมบัส ซึ่งสรางอยาง
ยิ่งใหญสมเกียรติยศ เปนหีบศพหินออนที่ตั้งอยูบนบาของรูปสลักชายหนุม 4 คน
ซึ่งเปนผูแทนของราชอาณาจักรของกษัตริยคาธอลิคทั้ง 2 พระองคอันไดแกคัส
ตีล เลออน อาราก็อน และนาวารเร
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พก
ั โรงแรม TRYP SEVILLA MACARENA หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เซบียา – กอรโดบา – กรุงมาดริด

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางต อ สู เ มื อ งกอร โ ดบา(Cordoba) เมื อ งที่ ส วยงามใน

ระยะทาง 136 กม.

แบบมูเดกาและเปนเมืองที่เจริญรุงเรืองที่สุดในยุคที่มัวรปกครอง นําทานเขาชม

ใชเวลาเดินทาง

มัส ยิ ด เมซกี ต า (Mezquita

catedral) มี ชื่ อ เรี ยกในศาสนาคริส ต ว า มหา

ประมาณ 2.00 ชม.

วิหารการอัสสัมชัญพระแมมารี (Catedral de Nuestra Señora de la
Asunción) ปจจุบันเปนแหลงมรดกโลกรวมกับพื้นที่สวนประวัติศาสตร สุเหราที่มี
ชื่อเสียง และเคยไดชื่อวาใหญที่สุดในโลกแหงหนึ่งในชวงป ค.ศ. 700 ถึง 800 มี
อายุกวา 1,200 ป เปนเสมือนเพชรยอดมงกุฎของสถาปตยกรรมอาหรับที่มีเพียง
หนึ่งเดียวในโลก และถือได วามหั ศจรรยมาก ที่สุเ หราของศาสนามุ สลิมอยูรว ม
ชายคาเดียวกันกับโบสถของศาสนาคริสต ชมความยิ่งใหญและสวยงาม ภายในที่
สรางไวอยางมหัศจรรยดวยเสาหินออนสีตาง ๆ จํานวน 900 ตน เรียงรายสับหวาง
กันอยางสวยงาม และเพดานแบบศิลปะ แขกมัวรที่หาชมที่อื่นไมได
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บาย

จากนั้ นนํ า ท า นเดินทางเข า สู ก รุ ง มาดริ ด (Madrid) เมื อ งหลวงของประเทศ
สเปน ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เปนมหานครอัน
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ทันสมัยล้ํายุค ที่ซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ไดทรงยายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมา
ที่ นี่ และประกาศให ม าดริ ด เป น เมื อ งหลวงใหม ยกเว นในช ว งประมาณป ค.ศ.
1601-1607 เมืองมาดริดไดชื่อวาเปนเมืองหลวงที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในโลก และ
สูงสุดแหงหนึ่งในยุโรป
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MADRID ALCALA หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

เที่ยวโทเลโด – เที่ยวมาดริด – ชมโชวระบําฟลามิงโก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองแหงนี้ตั้งอยูทางภาคกลางของ
ประเทศสเปน องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองนี้เปนแหลงมรดกโลกอีกดวย มี
ทัศนี ภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีแม น้ําเทกัส ไหลผา นเมื อง นําท านเขาชมมหา

ระยะทาง 73 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.

วิหารแหงโทเลโด (Toledo Cathedral) เนื่องจากเปนวิหารที่ใหญเปนอันดับ
2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซบีญา ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่ 13 ความงดงาม
อลั งการสไตล โกธิ ก

ภายในมหาวิ ห ารมีก ารตกแต งอยา งงดงามวิ จิ ตรด ว ยไม

แกะสลักและภาพสลักหินออน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหันสเปน)

บาย

นําทานเดินทางกลับสูกรุงมาดริด เที่ยวชมที่มีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยูมากมาย
ทั้งอนุสาวรียน้ําพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตั้งอยูที่จัตุรัสรัสซิ
เบเลส (Plaza de Cibeles) ซึ่งเปนวงเวียนสําคัญและสวยที่สุดแหงหนึ่งของ
กรุงมาดริด โดยบริเวณนี้ มีอาคารสวยงามและสําคัญ ประจําอยูทั้ง 4 มุมไดแก
ธนาคารแหงชาติสเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่ทําการใหญไปรษณีย ประตูชัย
อาคาล า และศู น ย วั ฒ นธรรมทวี ป อเมริ ก าโดยประตู ชั ย อาคาล า มาดริ ด
(Splendid puerta de alcala) สรางขึ้นในป 1599 ประตูชัยแหงนี้สรางขึ้น
เพื่อถวายแดพระเจาชารลสที่ 3 ตั้งตระหงานทางตะวันออกของใจกลางเมือง นํา
ทานสูพลาซา มายอร (Plaza Mayor of Madrid) ใกลเขตปูเอตาเดลซอล
หรือประตูพระอาทิตย ซึ่งเปนจตุรัสใจกลางเมือง นับเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของ
สเปน (กิ โลเมตรที่ ศู น ย ) และยั ง เป น ศู น ย ก ลางรถไฟใต ดิ นและรถเมล ทุ ก สาย
นอกจากนี้ยังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคาและ
หางสรรพสินคาใหญมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาวผัดสเปน)
พรอมชมโชว ระบําฟลามิงโก ศิลปะระบําสเปน หนึง
่ ในการแสดงที่ขึ้นชื่อ
ลือชาไปทั่วโลก ทั้งทวงทาการรายรําประกอบเสียงดนตรีที่เราใจ
สนุกสนาน
เขาสูท
 ี่พัก ณ โรงแรม HOLIDAY INN MADRID ALCALA หรือเทียบเทา

วันที่แปดของการเดินทาง
เชา

เซอโกเบีย – พระราชวังหลวง – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของ
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สเปน องค การ UNESCO
1985

ยั งไดขึ้นทะเบี ยนให เมื อ งนี้ เป นเมือ งมรดกโลกในป

ชมรางส งน้ํ าโรมั น (Acueducto

de

ประมาณ 1 ชม.

Segovia) ที่ส รา งขึ้นตั้งแต

ศตวรรษที่ 1 โดยไมมีการใชกาวหรือวัสดุเชื่อมหินแตละกอนแตอยางใด จึงไดรับ
การยกยองวาเปนสิ่งกอสรางทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สําคัญที่สุดของสเปน
และยั ง มี ส ภาพสมบู ร ณ ที่ สุ ด อี ก ด ว ย รางส ง น้ํ า ประกอบขึ้ น จากหิ น แกรนิ ต กว า
25,000 กอน มีความยาว 818 เมตร มีโคง 170 โคง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร
จุดเริ่ม ตนของรางสงน้ํานี้ เริ่มตั้ งแตนอกเมือง แลวลํ าเลียงสงน้ําเขา มาในเมือ ง
รางสงน้ําแหงนี้ถือไดวาเปนสัญลักษณของเมืองเซอโกเบีย และเปนไฮไลทหลัก
ของเมือง นําทานเดินเลนในเขตเมืองเกา ซึ่งเต็มไปดวยสินคานานาชนิดตลอด
สองขางทาง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บาย

จากนั้นนําทานเขาชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขา
ริมฝงแมน้ําแมนซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพพระราชวังใดในทวีปยุโรป
พระราชวั งหลวงแห งนี้ถูกสรา งในป ค.ศ. 1738 ดวยหินทั้ งหลังในสไตลบาโรค

ระยะทาง 91 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

โดยการผสมผสานระหว า งศิ ล ปะแบบฝรั่ งเศสและอิ ตาเลี ยน ประกอบด ว ยห อ ง
ตางๆกวา 2,830 หอง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเปนคลัง
เก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญที่ว าดโดยศิลปนในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมี คาตางๆอาทิ
พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช, อาวุธ จากนั้นนําทานชมอุทยานหลวงที่
มี ก ารเปลี่ ยนพั นธุ ไ ม ทุ ก ฤดู ก าล ชมอนุ ส าวรี ยเ ซอร แวนเตส กวี เ อกชาวสเปนที่
ตั้งอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ
17.00 น.

นํ า เดิ น ทางสู สนามบิ น บาราจั ส เพื่ อ ให ท า นมี เ วลาในการทํ า คื น ภาษี (Tax
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

22.05 น.

ระยะทาง 16 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที

ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK144

วันที่เกาของการเดินทาง

ดูไบ – กรุงเทพฯ

07.10 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพือ
่ รอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.

ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372
***คณะเดิ นทางวั นที่ 26 ต.ค. เป นต นไป ออกเดิ นทางเวลา 09.35 น.
และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.40 น.***

19.15 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

(พิพิธภัณฑในประเทศโมรอคโค จะปดทําการทุกวันอังคารและวันหยุดทางศาสนา และอนุสาวรีย ตางๆ
ปดทําการในวันหยุดทางศาสนา หรืออาจมีการปดโดยไมมีการแจงลวงหนาได ,รานคาในยุโรปสวน
ใหญจะปดทําการในวันอาทิตย ,ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม)
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
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หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

โปรแกรม : โมร็อคโค สเปน
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
กําหนดการเดินทาง
4-12, 11-19, 18-26 ต.ค. 2559
29 พ.ย.-7 ธ.ค. / 7-15 ธ.ค. 2559

อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

69,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

69,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน (กรุณาอานขอมูล
เพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก)
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

6,400.69,900.69,900.20,000.-

ในกรณีทม
ี ีวีซา
 สเปนแลวหรือดําเนินการยื่นวีซา
 เอง

3,500.-

ในกรณีทม
ี ีวีซา
 โมรอคโคแลวหรือดําเนินการยื่นวีซา
 เอง

1,000.-
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ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
80,000.-

(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวน
ั เดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ
จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
**

ลู ก คา ท า นใดสนใจ...ซื้อ ประกั นการเดิ นทางสํ า หรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข อ มู ล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาธรรมเนียมวีซา เขาประเทศเชงเกน
10. คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มทีส
่ ั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คาน้าํ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอคน ตอวัน : 9x2 = 18 ยูโร)
5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรบ
ั เงินมัดจําแลวเทานั้น
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2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมือ
่ ไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูตางจังหวัด) ใหทา นติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
5. การยื่นวีซา ในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเหต

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิ จ ารณาวี ซา เป นดุ ล ยพิ นิ จ ของสถานทู ต มิ ใ ช บ ริ ษัท ทั ว ร การเตรี ยมเอกสารที่ ดี และถู ก ต อ งจะช ว ยให ก าร
พิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง
บริษัทฯ ทราบลวงหนาเพือ
่ วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา ทีค
่ อนขาง
นานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมต
ั ิวีซา ได
3. สํา หรั บผู เ ดินทางที่ศึ กษาหรื อทํ างานอยูต างประเทศ จะต องดํ าเนินเรื่อ งการขอวี ซา ด วยตนเองในประเทศที่ ต น
พํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่าํ กวา 6 เดือน ผู
เดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัท
ดวย เนือ
่ งจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตา่ํ กวา 3 หนา
5. ทานทีใ่ สปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนัน
้ ๆ
และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
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สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทาง
ไมครบตามจํานวนที่บริษท
ั ฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเ ดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทา นจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ

คาธรรมเนียมใน

การมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวซ
ี าจากทางสถานทูต (วีซาไมผา
 น) และทานไดชาํ ระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน
หรือคาตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว
๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด
9. กรณีผเู ดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
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ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหา
ได ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม
่ เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนือ
่ งจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี
อางอาบน้าํ ซึ่งขึ้นอยูกบ
ั การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาโมร็อคโค
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 7 วันทําการ

***ไมตองมาแสดงตนที่สถานทูตในวันยื่นวีซา***
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
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1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ
ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE
ที่ออกจากทางธนาคาร (ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต
ตองมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนา
คารลวงหนา เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให
3.2 กรณีผู เดิน ทางไมไดออกค าใชจ ายเอง (บุ คคลที่ สามารถรั บรองคาใช จายได ต องเป น พ อ
แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น)
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต
กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 15 วัน
หลังจากธนาคารออกให

*** สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา ***
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา
เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน

- เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา “TO WHOM IT
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MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

***เอกสารสวนตัวของทานหามเซ็นสําเนาถูกตองทุกกรณี***
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามา

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
*** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาตองลงชือ
่ รับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

7. ทานหามเซ็น รับรองสําเนาถูกตองเด็ดขาด ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น
หากไมไดเซ็นในแบฟอรมมา ทานอาจจะตองไปโชวตัวที่สถานฑูตดวยตนเอง

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หาก
ทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศโมรอคโค
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
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3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..
8. 8.1 ชื่อ- นามสกุล บิดา
................................................................................................................
8.2 ชื่อ- นามสกุล มารดา
...................................................................................................................
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แตงงาน (จดทะเบียน)

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

หยา

แยกกันอยู

หมาย

อื่นๆ (โปรดระบุ)……………..….
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ทีอ
่ ยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยูต
 ามทะเบียนบานของผูขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ......................................... อีเมล.............................................
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….……

14. วีซาเที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา(ระบุวันเดินทาง ไป-กลับ)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
15. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
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ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).........................................................

16. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ................................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สเปน)

GO3: MOROCCO - SPAIN 9D 6N (EK) rev 14072016

หนา 17 จาก 21
www.goholidaytour.com

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไม
ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
 งมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม
ยอดเงินในบัญชี อัพเดทไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา และบัญชีตอ
ครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลม
ใหม)
่ -สกุล ใหตรงตาม
3.3 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดชือ
หนาพาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพยในขอ 3.1
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง
3.4.1 ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลทีอ
่ อกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชือ
่ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต
กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 30 วัน
หลังจากธนาคารออกให
3.4.2. ตองทําหนังสือรับรองคาใชจายที่มก
ี ารชี้แจงความสัมพันธอีกหนึง่ ฉบับ (Sponsor Letter)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา
เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตน
- เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
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MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปและในกรณีออกคาใชจายใหพอ แม หรือ พอ แม ออก
คาใชจายให)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

-

กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น)

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสเปน
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
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ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………….……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………….……………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………….………………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………….………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………….………………
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………….………………….…………
7. สัญชาติปจจุบัน ...........................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……….………….……..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แตงงาน (จดทะเบียน)

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

หยา

แยกกันอยู

หมาย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยูต
 ามทะเบียนบานของผูขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
...............................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรบ
ั ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที่..............................ถึงวันที่..............................................

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
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ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).........................................

16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ............................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผจ
ู ัดหาให

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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