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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารต้อนรบั

พรอ้มอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - มาดริด 
01.35 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
04.45 น.        แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
07.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืง มาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK 141 (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
13.25 น.   เดนิทางถงึมาดรดิ ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนน าทุกท่านออกเดนิทางสู่เมอืง มาดริด (Madrid) โดยรถ

โคช้  
น าท่านเทีย่วชมมาดรดิ เมอืงทีม่สีถานะเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของสเปน มาดรดิสวยงามสม
ความเป็นเมอืงหลวงเพราะตัง้อยู่ใจกลางเมอืงรมิแม่น ้า Manzanares เดมิทนีัน้เมอืงหลวงของสเปนในอดตี
คอืโทเลโด แต่เพราะความงามของมาดรดิถูกพระทยัของกษตัรยิช์ารล์ที ่5 เป็นอย่างมากจนพระเจา้ฟิลลปิที ่
2 ซึง่เป็นพระราชโอรสจงึทรงถวายความจงรกัภกัดโีดยการยา้ยวงัหลวงจากโทเลโดไปยงัมาดรดิในปี 1561 
จากนัน้ทุกความยิง่ใหญ่ในเชงิสิง่ก่อสร้างก็เกิดขึ้นในมาดรดิเรื่อยมา และโชคดมีากที่ได้รบัการบูรณะมา
ตลอดจนคงอยูใ่หค้นรุน่เราไดช้ม ยอมรบัว่ายิง่ใหญ่และสวยงามมาก
จรงิๆ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงที่มพีื้นที่สเีขยีวเยอะมากเป็นอนัดบั 2 รอง
จากญี่ปุ่ น น าท่านชมและถ่ายรูปกับ น ้ าพุซิเบเลส (Cibeles 
Fountain) น ้าพุขนาดใหญ่ที่อลงัการด้วยประติมากรรมของเทพซีิ
เบเลสผู้สง่างาม โดยเทพอีงคน์ี้จะถอืคทาในมอืขา้งหนึ่ง ส่วนมอือกี
ขา้งจะใชค้วบคุมราชรถสงิโตคู่ เชื่อกนัว่าเทพซีเิบเลสเป็นผูป้ระทาน

http://bit.ly/2NMk5YE


   

 
 
 

 

ความสุขและความบรบิูรณ์มาให้  น ้าพุแห่งนี้ตัง้อยู่ที่ใจกลาง พลาซ่า เดอ ซิเบเลส (Plaza de Cibeles) 
จตุัรสัใหญ่ใจกลางเมอืงมาดรดิ ส าหรบัน ้าพุแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1895 แต่กย็งัสะกดสายตาผูค้นทีผ่่านไป
มาไวไ้ดไ้มค่ลาย  
น าท่านชม ประตเูมืองอลัคาลา (Alcala Gate) ประตูใหญ่กลางจตุัรสั พลาซ่า เดอ ลา อินดีเพนเดนเซีย 
(Plaza de la Independencia) เป็นประตูทีเ่ป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ส าคญัของมาดรดิ และปัจจุบนักไ็ดถู้กยก
ใหเ้ป็น อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิเลยทเีดยีว หลงัจากยุคโรมนัแลว้ประตูแห่งนี้ถอืว่าเป็นประตูชยัยุคใหม่แห่ง
แรกทีไ่ดถู้กสรา้งขึน้ในยุโรปเมื่อปี 1764 ดว้ยสถาปัตยกรรมในสไตลน์ีโอคลาสสกิ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 9 ปี 
จนเสรจ็สิน้ไดเ้ป็นประตูขนาดใหญ่ทีม่ทีรงเป็นประตูโคง้ 3 ประตูและประตูทรงสีเ่หลีย่ม 2 ประตูขนาบขา้ง 
ตกแต่งดว้ยรปูปั้นและรปูแกะสลกัโดยรอบประตูอย่างอลงัการมาก แลว้น าท่านถ่ายรูปที่ดา้นหน้า Estadio 
Santiago Bernabeu สนามฟุตบอลขนาดใหญ่ควบดกีรกีารเป็นสนามเหย้าของ Real Madrid สโมสร

ฟุตบอลที่ยิง่ใหญ่อีกทีมหนึ่งของโลก สนามแห่งนี้ยิ่งใหญ่ด้วยจ านวน 
80,000 ทีน่ัง่ซึง่ปรบัจากเดมิทีม่ถีงึ 100,000 ทีน่ัง่รวมตัว๋ยนืใหเ้หลอืเพยีง
ตัว๋นัง่เท่านัน้ตามกฎของฟีฟ่า สนามฟุตบอลแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1944 
และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 1947 มสีถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิเป็นของ
ตวัเอง และก็ยงัตัง้อยู่ในย่านใจกลางแหล่งธุรกิจของมาดรดิ ช่วงนอก
ฤดูกาล Estadio Santiago Bernabeu กจ็ะกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ยอดนิยมของมาดรดิ โดยเฉพาะพื้นที่ของพพิธิภณัฑ์ยิง่น่าชมเพราะจดั
แสดงถ้วยเกยีรตยิศ เปิดให้ชมสนาม ห้องพกันักกฬีา ยิง่ใหญ่และน่าชม
สมกบัที่ชาวสเปนกล่าวไว้ว่านี่คอืสโมสรที่ดทีี่สุดในประวตัิศาสตร์ แล้ว
แวะไปชมและถ่ายรูปสวยๆ ที่ พลาซ่า เดอ เอสปานย่าน (Plaza de 
Espanya) หรอื จตัุรสัสเปน สวนสาธารณะที่มสีวนสวยร่มรื่นภายใต้
บรรยากาศที่แวดล้อมด้วยอาคารสูงทนัสมยั และที่โดดเด่นที่สุดส าหรบั

จตุัรสัแห่งนี้เหน็จะไม่มจีุดใดเกินไปกว่าอนุสรณ์สถานของ มเิกล เดอ เซอบนัเตส นักประพนัธ์ชื่อดงัชาว
สเปน ทีม่ผีลงานชื่อก้องโลกได้แก่ ดอน กโิฆเต้ นัน่เอง แล้วน าท่านถ่ายรูปที่ด้านหน้า พิพิธภณัฑ์ปราโด 
(Prado Museum) พพิธิภณัฑท์ีไ่ดร้บัยกย่องใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีด่ทีีสุ่ด ยอดเยีย่มที่สุด และมชีื่อเสยีงทีสุ่ด
ในสเปน ภายในไดจ้ดัเกบ็รกัษางานศลิปะระดบัโลกทัง้ของสเปนเองและจากทัว่โลกนับหมื่นชิน้จากศตวรรษ
ที ่11-18 ซึง่ลว้นแต่เป็นผลงานชัน้เยีย่มจากศลิปินยิง่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Goya, El Greco, Murillo และ 
Velazquez และนอกจากงานศิลปะแล้ว ภายในยงัจดัแสดงของสะสมของราชวงศ์ตัง้แต่ยุคของ พระเจ้า
ชารล์สท์ี ่3 อกีด้วย อกีทัง้ตวัอาคารพพิธิภณัฑก์ย็งัสวยงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสกิ และมี
การต่อเตมิส่วนนัน้ส่วนนี้เรือ่ยมาจนสวยงามอยา่งทีเ่ราเหน็ 

        เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Elba Madrid Alcala หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีสาม มาดริด – โทเลโด – มาดริด 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมอืง โทเลโด (Toledo) เมอืงโบราณอายุกว่า 

2,000 ปีที่เคยถูกยดึครองด้วยมวัร์ ยวิและครสิต์ กลายเป็นเมอืง 3 



   

 
 
 

 

วฒันธรรมและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัชดัเจน โทเลโดตัง้อยู่บนเนินเขาและถูกลอ้มดว้ยแม่น ้า Tajo มรี่องรอย
ของก าแพงใหญ่ทีล่อ้มเมอืงไว้ มป้ีอมปราการใหญ่ และมอีาคารทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิทีส่รา้ง
ขึน้ตัง้แต่ในศตวรรษที่ 12 มากมาย ในช่วงศตวรรษที่ 16 โทเลโดเคยเป็นเมอืงหลวงสเปนมาก่อนมาดรดิ 
และกต็ัง้อยูห่่างจากมาดรดิประมาณ 70 กโิลเมตร โทเลโดปัจจุบนัยงัคงความเป็นเมอืงเลก็ๆ แต่มเีสน่หแ์ละ
น่าเที่ยวมาก ใจกลางเมอืงมทีัง้ความคลาสสกิ ความทนัสมยั ครบถ้วนความเป็นเมอืงน่าเที่ยวอกีแห่งของ
โลก อาคารสวยๆ และรา้นค้าสนิคา้ทีร่ะลกึมเียอะมาก และเพราะในอดตีโทเลโดเคยเป็นแหล่งโลหะส าหรบั
ผลติมดีและดาบทีส่ าคญัของประเทศ เราจงึไดเ้หน็สนิคา้ชนิดนี้ซึง่เป็นสนิคา้ขึน้ชื่อวางขายอยู่ เตม็ไปหมดใน
ทุกซอกซอย  

 น าท่านเขา้ชมภายใน มหาวิหารพริมาดา (Cathedral Primada) หรอื มหาวิหารแห่งโทเลโด  มหาวหิาร
ใหญ่บนเนินเขาเหนือเมอืงโทเลโดแห่งนี้เป็นศูนยร์วมทางศาสนาของเมอืง
มาตัง้แต่การเริม่ก่อสรา้งในปี 1227 บนฐานรากของมหาวหิารเก่าแก่ทีเ่คย
ตัง้อยู่ตรงนี้ตัง้แต่ศตวรรษที ่6 แมจ้ะใช้เวลาก่อสรา้งเป็นเวลานานและได้มี
การก่อสรา้งเพิม่เตมิ 
ขึน้มาเรื่อยๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมยั แต่สิง่ทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของที่นี่
ตลอดมาก็คอืสถาปัตยกรรมและการตกแต่งหรูหราสุดอลงัการตามสไตล์

โกธคิ ตัง้แต่รูปปั้นสุดประณีต ลวดลายตามเสาและก าแพง ยงัมคีอลเลกชัน่ภาพวาดและงานศลิปะล ้าค่าอกี
มากใหไ้ดช้มกนัภายในมหาวหิารแห่งนี้ และเมื่อรวมกบัย่านเมอืงเก่าทีน่่าสนใจไม่น้อยกว่ากนัของโทเลโด
แลว้ ท าใหไ้ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี 1986 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทางกลบัสู่ มาดริด อสิระช้อปป้ิงย่าน ถนนเซอรร์าโน่ (Serrano Street) ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัที่ทัว่ทัง้

ถนนจะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมแฟชัน่ชื่อดงั ทัง้สนิคา้แบรนดอ์ื่นๆ จากทัว่โลกและแบรนดข์องสเปนก็
สามารถพบไดท้ีน่ี่ทัง้หมด เช่น Camper, Loewe, Hossintropia และอกีมากมาย ในขณะทีร่า้นจ าหน่ายงาน
ศลิปะและของเก่าสะสมกม็ใีหเ้ลอืกชมอยูไ่มน้่อย  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Elba Madrid Alcala หรือระดบัเดียวกนั  
 
วนัท่ีส่ี  มาดริด – Las Rozas Village – เซโกเวีย – อาบิล่า  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางโดยรถโคช้สู่เมอืง Las Rozas เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่าง
เตม็ทีท่ี ่Las Rozas Village แหล่งชอ้ปป้ิงสุดอลงัการทีห่่างออกมาจาก
มาดริดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อย เดินทางด้วยรถยนต์
ประมาณครึง่ชัว่โมงเท่านัน้ ย่านนี้สนิคา้แบรนดเ์นมเพยีบ ใครอยากได้
กระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าหนัง รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดส์เปนและราคาถูก
กว่าซือ้ทีไ่หนๆ แถมยงัไดร้บัคนืภาษรีาว 16-17 เปอรเ์ซน็ตอ์กีดว้ย   

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง เซโกเวีย (Segovia) เมอืงทีถู่กขนานนามว่า
เป็นเมืองแห่งมรดกโลก เพราะฉะนัน้แทบไม่ต้องอธิบายถึงความ



   

 
 
 

 

ยิง่ใหญ่และเก่าแก่ทีปั่จจบุนักลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัและโด่งดงัของสเปนไปแลว้ และนับตัง้แต่มกีาร
ประกาศขึน้ทะเบยีนมรดกโลกใหก้บัสมบตัชิาตไิปเมื่อปี 1985 โดยองคก์ารยูเนสโก้ นับแต่นัน้มา เซโกเวยีก็
เป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก น าท่านเทีย่วชม ย่านเมืองเก่าเซโกเวีย ที่สื่อและแสดงถงึความเป็นสเปนโบราณได้
อย่างด ีดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร ป้อมปราการใหญ่บนเนินเขา ปราสาท และอนุสรณ์สถานต่างๆ ทีไ่ดถู้ก

อนุรกัษ์มาตัง้แต่ช่วงยุคกลาง พาท่านชมและถ่ายรูปกบัไฮไลท์ที่โดด
เด่นและยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเซโกเวยี สะพานส่งน ้าโรมนั (The Roman 
Aqueduct) เป็นสิง่ก่อสรา้งที่ท าด้วยหนิแกรนิตสูงใหญ่อลงัการมาก 
คอืสะพานส่งน ้าโบราณที่เชื่อว่าสรา้งขึน้ตัง้แต่ในสมยัศตวรรษที่ 1 ที่
เหน็แล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าเก่าแก่ขนาดนี้เหตุใดจงึยงัคงความสมบูรณ์

ของงานก่อสรา้งไดด้เียีย่มอยา่งทีเ่หน็ ไดร้บัการดแูลบรูณะอยู่สม ่าเสมอและมกีารบูรณะครัง้ใหญ่เมื่อปี 1990 
หลงัจากทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1985 จุดประสงคข์องการสรา้งนัน้ก็เพื่อดงึน ้าจากภูเขา
ฟากหนึ่งซึง่อยู่นอกเมอืงส่งผ่านเขา้มาถงึในตวัเมอืงดว้ยระยะทางยาวทีเ่คยถูกบนัทกึไว้ในยุคแรกสรา้งคอื
ประมาณ 15 กโิลเมตร ปัจจุบนัเหลอืให้เห็นเพยีงแค่ประมาณ 894 เมตรและสูง 28 เมตร ใช้หนิมากกว่า 
25,000 ก้อน เทีย่วชม จตัุรสัพลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) ทีอ่ยู่ในเขตเมอืงเก่า ปัจจุบนักลายเป็นมุม
ท่องเที่ยวไปแล้ว ด้วยลกัษณะของพื้นที่ที่แบ่งเป็นตรอกซอกซอยใหญ่น้อยเก่าคลาสสกิจงึให้บรรยากาศ
เหมอืนเรายอ้นกลบัไปสู่อดตีแห่งสเปน และจุดเด่นของพลาซ่า มายอรแ์ห่งนี้กค็อื มหาวิหารแห่งเซโกเวีย 
(Segovia Cathedral) มหาวหิารส าคญัของเมอืงทีส่รา้งอยา่งหรหูราประณตีดว้ยสไตล์โกธคิ วหิารแห่งนี้เป็น
วหิารของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิทีอุ่ทศิแด่พระแม่มาร ีมหาวหิารแห่งเซโกเวยีนัน้มขีนาดใหญ่และ
สงัเกตุเหน็ได้ง่ายด้วยอาคารขนาดใหญ่และยอดแหลมที่อยู่ในทุกๆ ยอดมุมของวหิารและหอระฆงัสูง 90 
เมตร  ทีพ่ลาซ่า มายอร ์มสีถานทีส่ าคญัหลายแห่งตัง้อยู่มุมนัน้มุมนี้ ยงัมจีุดชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย 
และก็มากพอๆ กบัรา้นอาหาร โดยเฉพาะอาหารขึน้ชื่อที่มกัพบได้บ่อยในย่านนี้ก็คอื “Cochinillo” ซึ่งเป็น
อาหารจานเดด็ทีท่ าจากลกูหมทูัง้ตวัน ามาย่างจนสุกหอม กรอบนอกนุ่มใน ราดซอสใหเ้นื้อหมฉู ่าก่อนกนิ 
น าท่านเดินทางสู่ อาบิล่า (Avila) เมอืงสวยรมิแม่น ้าอาดาคา และตัวเมอืงอยู่สูงเหนือระดบัน ้าทะเลถึง 
1,131 เมตร ภายในเมอืงมากมายด้วยสถาปัตยกรรมตัง้แต่ยุคกลาง ไม่ว่าจะเป็นก าแพงเมอืงขนาดใหญ่ 
วหิาร และโบสถม์ากมาย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Fontecruz Avila หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีห้า  อาบิล่า – ซาลามงักา – บาดาโฆซ   
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซาลามงักา (Salamanca) เมอืงโบราณบนทีร่าบสู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของ
สเปน เป็นเมอืงทีก่่อตัง้มาตัง้แต่ก่อนยุคโรมนัโบราณ ท าให้ร ่ารวยด้วยสถาปัตยกรรมยิง่ใหญ่มากมายที่ได้
ถูกอนุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งด ีเป็นทีต่ ัง้ของหนึ่งในมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่และดทีีสุ่ดของสเปน และเมอืงซาลามงักาก็
ได้ถูกจดทะเบยีนขึน้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก้ในปี 1988 ผ่านชมและถ่ายรูปกบั มหาวิทยาลยั
แห่งซาลามงักา (University of Salamanca) มหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดและยงัเปิดท าการอยู่อนัดบั 3 
ของโลก เป็นมหาวทิยาลยัทีก่่อตัง้ขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ปี 1134 และกลายเป็นศูนยก์ลางการศกึษาและเรยีนรูใ้น
แถบภมูภิาคนี้ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ปัจจุบนักย็งัคงอนัดบัการเป็นหนึ่งในมหาวทิยาลยัชัน้น าของประเทศ เรา



   

 
 
 

 

จะได้เห็นอาคารโบราณที่ได้ถูกดูแลรกัษาอย่างด ียิง่ใหญ่และงดงามด้วยลวดลายตามผนังและสไตล์การ
สรา้งตามแบบสเปนโบราณ ผ่านชมมหาวหิารใหญ่ของซาลามงักา มหาวิหารเก่าแห่งซาลามงักา (Old 
Cathedral of Salamanca) และ มหาวิหารใหม่แห่งซาลามงักา (New Cathedral of Salamanca) แมจ้ะ
นบัเป็น 2 มหาวหิารใหญ่แต่เป็นมหาวหิารทีเ่ชื่อมต่อกนัจนดเูหมอืนเป็นมหาวหิารเดยีว ตวัมหาวหิารเก่านัน้
ไดเ้ริม่ถูกก่อตัง้ขึน้โดย บชิอปเจโรม ในช่วงศตวรรษที่ 12 ก่อนจะเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยในศตวรรษที ่14 สวย
งดงามตามสไตลโ์กธคิผสมผสานกบัสไตลโ์รมาเนสก์ เป็นมหาวหิารของนิกายคาทอลกิทีอุ่ทศิแด่เซนต์แมรี่
แห่งท้องทะเล ภายในงดงามด้วยภาพวาดจากศลิปินชื่อดงัหลายต่อหลายท่าน ภายนอกหรูหราด้วยรปูปั้น
และการแกะสลกัตามสไตลโ์กธคิ และต่อมาในศตวรรษที ่16 กไ็ดเ้ริม่ก่อสรา้งมหาวหิารใหม่แห่งซาลามงักา
ขึน้ และแลว้เสรจ็ในศตวรรษที ่18 สงา่งามดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างโกธคิ บารอก และเร
เนสซองก์ ด้วยความส าคญัและเก่าแก่ท าให้ถูกยกให้เป็นอนุสรณ์แห่งชาติไปเรยีบร้อย น าท่านสู่  จตัุรสั
พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) จตุัรสัขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงซาลามงักาที่เป็นจุดนัดพบยอดนิยมมาช้า
นาน ตวัจตุัรสัไดถู้กสรา้งขึน้ในสไตล์สเปนดัง้เดมิผสมผสานกบัสไตลบ์ารอกทีเ่ขา้กนัอย่างด ีโดยรอบจตุัรสั
นัน้จะลอ้มดว้ยอาคารใหญ่ 3 ดา้น มรีา้นคา้ รา้นอาหาร ใหเ้ดนิชม จตุัรสัแห่งนี้ยงัไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งในจตุัรสัที่
สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสเปน แล้วไปถ่ายรูปกบัด้านหน้าของ พระราชวงัมอนเทอรเ์รย์ (Palace of 
Monterrey) ทีเ่ป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มทีแ่ต่สวยดว้ยศลิปะสไตลเ์รเนสซองก์ทีเ่หน็ไดโ้ดยรอบอาคาร อาคาร
อายกุว่า 450 ปีหลงันี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รกัษางานศลิปะ ตราประจ าตระกูล และวตัถุโบราณอกีมากมายไวภ้ายใน      

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นัง่รถโคช้สู่เมอืง บาดาโฆซ (Badajoz) เมอืงใหญ่รมิแม่น ้ากวาเดยีน่า อยูห่่างออกไปจากชายแดนโปรตุเกส
ไมไ่กล และดว้ยเหตุนี้ท าใหเ้มอืงบาดาโฆซผลดัเปลีย่นผูป้กครองอยูบ่่อยครัง้ระหว่างสเปนและโปรตุเกส ซึง่
สามารถสงัเกตเหน็ไดง้่ายจากวฒันธรรมศลิปะทีผ่สมผสานระหว่าง 2 ประเทศทีเ่หน็ไดท้ัว่เมอืง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Badajoz by Marriott หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีหก บาดาโฆซ – แอวรู่า (โปรตเุกส) – ลิสบอน (โปรตเุกส) 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นัง่รถโค้ชข้ามชายแดนเข้าสู่เขต ประเทศโปรตุเกส (Portugal) มุ่งหน้าสู่เมอืง แอวูร่า (Evora) ที่ตัง้อยู่
ทางตอนกลางของโปรตุเกส เป็นเมอืงเก่าแก่และเป็นหน่ึงในสมาชกิของเครอืข่ายเมอืงทีโ่บราณทีสุ่ดในยุโรป 
เราจะไดเ้หน็ร่องรอยของความเก่าแก่และความยิง่ใหญ่แต่เก่าก่อนของเมอืงไดจ้ากสถาปัตยกรรมจากหลาย
ยคุหลายสมยัตัง้แต่ วหิารโรมนั ก าแพงเมอืงจากยุคกลาง โบสถ์ และวหิารอกีมาก ทัง้หมดนี้ท าใหย้่านเมอืง
เก่าแอวูร่าเป็นที่นิยมและน่าสนใจมากเมืองหนึ่ ง น าท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารแอวูร่า (Evora 
Cathedral) สมบตัชิิน้ส าคญัของแอวูร่าทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี 1988 เป็นวหิาร
ในศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที ่12 บนเนินเขาเหนือเมอืง
แอวูร่า เพื่ออุทศิแด่พระแม่มาร ีเดมิทนีัน้ได้สร้างออกมาอย่างเรยีบง่าย ต่อมาได้มกีารต่อเติมและตกแต่ง
เพิม่ขึน้จนเป็นมหาวหิารหลงัใหญ่ในสไตลโ์กธคิ มหาวหิารแอวูร่าเป็นมหาวหิารจากยุคกลางทีม่ขีนาดใหญ่
ทีสุ่ด และไดช้ื่อว่าเป็นตวัอยา่งสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีด่ทีีสุ่ดในโปรตุเกส ยิง่ใหญ่ดว้ย 2 หอคอย ภายใน
นัน้ไดอ้อกแบบมาโดยไดร้บัอทิธพิลมาจาก มหาวหิารแห่งลสิบอน เราจะไดเ้หน็โถงหลงัคาสูงตกแต่งดว้ยรปู
ปัน้ รปูแกะสลกั ภาพวาด และกระจกสรีูปกุหลาบสไตลโ์กธคิชวนมอง อกีจุดหนึ่งทีเ่มอืงมายงัมหาวหิารแอวู



   

 
 
 

 

ร่าแล้วต้องไม่พลาดชมก็คอื โถงทางเดิน (Cloister) ที่อยู่ภายในมหาวหิารแอวูร่านี่เอง เป็นโถงที่สรา้งขึน้
ในช่วงปี 1314-1340 โดยองิตามโถงทางเดนิของมหาวหิารลสิบอนเช่นเดยีวกบัตวัวหิาร งดงามด้วยการ
ตกแต่งเล่นรายละเอยีดของซุ้มโคง้ ในแต่ละมุมของทางเดนินี้จะมรีปูปั้นหนิอ่อนสไตลโ์กธคิตัง้ อยู่ เสรมิให้
ทางเดนิน้ียิง่น่ามองน่าเดนิขึน้อกี    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ลิสบอน (Lisbon) เมอืงหลวงของประเทศโปรตุเกสควบต าแหน่งเมอืงที่ใหญ่ที่สุด 
ตวัเมอืงตัง้อยูร่มิชายฝัง่มหาสมทุรแอตแลนตกิ เป็นเมอืงเก่าแก่ทีม่อีายุกว่า 3,000 ปี เป็นเมอืงศูนยก์ลางทัง้
ดา้นการศกึษา คมนาคม การเงนิ เศรษฐกจิ ศลิปะ และท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในเมอืงที่เก่าแก่ทีสุ่ดของยุโรป
ตะวนัออก น่าสนใจดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและววิสวยๆ โดยรอบตวัเมอืง  
น าท่านชม ลิฟต์แห่งคารโ์ม (Santa Justa Elevator) สถาปัตยกรรมคู่เมอืงลสิบอนมาตัง้แต่อดตี และรัง้
ต าแหน่งลฟิต์เก่าแก่ทีส่รา้งในสไตลน์ีโอโกธกิมาตัง้แต่ปี 1902 ลฟิต์แห่งคารโ์มมคีวามสูง 45 เมตร สรา้งใน
จุดเชื่อมต่อระหว่างถนนไบซาและถนนลารโ์ก เดอ คารโ์ม ดา้นบนของลฟิต์จะมทีางเดนิน าไปพบกบัคาเฟ่
และจดุชมววิเมอืงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของลสิบอน 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ VIP Executive Art’s  หรือระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีเจด็ ลิสบอน – หอคอยเบเลม็ – อนุสาวรียแ์ห่งการค้นพบ  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม หอคอยเบเลม็ (Belem Tower) หอคอยที่เกดิขึน้

ในยุคทีโ่ปรตุเกสก าลงัคกึคกัรุ่งเรอืงกบัโครงการส ารวจเสน้ทาง 
ซึ่งส าหรบัชาวโปรตุเกสเองยุคนัน้มผีู้กล้าออกส ารวจเส้นทาง
เยอะมาก หอคอยเบเล็มสร้างขึ้นในปี 1515 เพื่อให้เป็นป้อม
ปราการ และใช้เวลาสร้างนาน 6 ปี แต่ครัง้นัน้สร้างแล้วกลบั
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย สุดท้ายจึงปรบัเปลี่ยนมาเป็นคุก
ส าหรบัคุมขงันักโทษแทน และนัน่คงเป็นคุกที่สวยงามที่สุดใน
โลก เพราะตวัหอคอยออกแบบด้วยศลิปะมานูเอลสไตล์ สรา้ง
จากหินทรายสีขาว บนยอดหอคอยทัง้สี่มุมประดับด้วยไม้
กางเขน จนสุดท้ายเลิกการใช้เป็นคุกก็กลายมาเป็นป้อม
อเนกประสงคผ์สมประภาคารทีส่ามารถชมความสวยงามเวิง้วา้ง
ของมหาสมุทรแอตแลนตกิได้ ในขณะที่คนจ านวนไม่น้อยมกัเรยีกหอคอยแห่งว่า “หอคอยแห่งการจากมา
และจากไป” เพราะไมว่่าทมีส ารวจชาวโปรตุเกสใดจะออกเรอืไปส ารวจเสน้ทางส ารวจทวปีหรอืเดนิทางกลบั
มาถงึแผ่นดนิเกดิกจ็ะมาอยูก่นัทีจ่ดุนี้ และก็จะเป็นจดุทีม่คีนมาคอยส่งค าอวยพรและคอยรบันักเดนิทางมาชา้
นาน ปัจจบุนัหอคอยเบเลม็ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปแลว้ และพืน้ทีโ่ดยรอบหอคอยกถ็ูกปรบัให้
เป็นสวนสาธารณะและจุดแวะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง แล้วไปชม อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ 
(Monument to the Discoveries) บนฝัง่แม่น ้า Tagus เราจะเหน็ประตมิากรรมชิน้ใหญ่ตัง้ตระหง่านท้า
แรงลมมาเนิ่นนาน นี่ไม่ไดเ้ป็นแค่หนิสลกัธรรมดาแต่คอืสิง่สะท้อนถงึความยิง่ใหญ่ของการเป็นชนชาตนิัก
ส ารวจของชาวโปรตุเกสมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 และเมื่อเขา้ไปชมใกล้ๆ เรากจ็ะไดเ้หน็ถงึรายละเอยีดทีถู่ ก



   

 
 
 

 

สลกัไวบ้นแผ่นหนิทีม่ชีื่อว่า “Monument to the Discoveries” แห่งนี้ และถอืเป็นอนุสาวรยีแ์ห่งการคน้พบที่
ออกแบบให้เหมอืนหวัเรอืเดนิทะเลล าใหญ่ที่มเีหล่านักส ารวจก าลงัน าพาเรอืล านี้ออกสู่มหาสมุทรกว้าง 
บุคคลทีเ่ป็นผูน้ าประทบัยนือยู่หวัแถวคอื “Prince Henry the Navigator” ทีท่รงไดร้บัพระสมญัญานามว่า
เป็น “เจา้ชายนักเดนิทาง” อนุสาวรยีช์ิ้นนี้สรา้งต่อเตมิจากของเดมิทีเ่คยพงัทลายมาแลว้ ปีทีเ่ริม่สรา้งคอืปี 
1960 ซึง่เป็นวนัครบรอบ 500 ปีการจากไปของ Prince Henry the Navigator พระองคน์ี้ ส่วนบุคคลทีเ่หน็
ยืนร่วมกันอยู่คือ เหล่าลูกเรือและกลุ่มมิชชันนารีที่ร่วมเดินทางเผยแผ่ศาสนา มีนักวาดแผนที ่
นักวทิยาศาสตร ์พ่อค้า รวมแลว้ราว 30 คนที่อยู่ดว้ยกนัเคยีงขา้ง Prince Henry the Navigator ในทุก
เสน้ทาง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเทีย่วชม ย่านไบซา (Baixa) ยา่นส าคญัใจกลางเมอืงลสิบอน ทีเ่มื่อนักท่องเทีย่วมายงัลสิบอนแลว้ ก็
ต้องมาเริม่ต้นกนัที่ย่านนี้ เป็นย่านที่สวยและน่าเดนิชม ไม่ว่าจะเป็นจตุัรสัใหญ่สุดอลงั ชมความมชีวีติชวีา
ของตวัเมอืง หรอืจะเป็นเดนิดแูละชอ้ปป้ิงในรา้นคา้ต่างๆ ทีเ่รยีงรายมากมายอยู่ในบรเิวณนี้ ย่านไบซานี้เป็น
ย่านหนึ่งที่ได้รบัความเสยีหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมื่อปี 1755 หลงัจากนัน้ได้มกีาร
บูรณะและสรา้งอาคารต่างๆ ขึน้ใหม่ในสไตลน์ีโอคลาสสกิทีส่ง่าและหรูหรากว่าเดมิ พรอ้มทัง้ออกแบบให้มี
ความทนทานต่อแผ่นดินไหวด้วย ถัดมาน าท่านเที่ยวชม จตัุรสัพราก้า  โด โคเมอรซิ์โอ (Praca do 
Comercio) จตุัรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในลสิบอนแห่งนี้เป็นศูนยก์ลางการคา้ขายแลกเปลีย่นมาชา้นาน จตุัรสัพราก้า 
โด โคเมอรซ์โิอ แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานทีท่ีไ่ดถู้กสรา้งขึน้ใหม่หลงัเหตุแผ่นดนิไหวครัง้ ใหญ่ในปี 1755 โดย
แต่เดมิแล้วพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัรเิบร่า (Ribeira Palace) มาก่อน แต่ตวัพระราชวงั
เสยีหายพงัทลายไปสิน้จากคลื่นสนึามทิีเ่ป็นผลกระทบจากแผ่นดนิไหว ลกัษณะจตุัรสัจะเป็นแบบอาคารลอ้ม 
3 ดา้น และเปิดอกีดา้นหนึ่งหนัหน้าให ้แม่น ้าเทกัส (Tagus River) มซีุม้ประตูใหญ่ทีต่กแต่งอย่างดเีป็นทาง
เชื่อมต่อไปยงั ถนนออกสัต้า (Rua Augusta) ถนนสายชอ้ปป้ิงชื่อดงัของลสิบอน และทีต่รงกลางจตุัรสันัน้
โดดเด่นดว้ยรปูปั้นขนาดใหญ่ของ พระเจา้ฌูเซที ่1 (King Jose I) เป็นอกีหนึ่งเอกลกัษณ์ของจตุัรสัแห่งนี้ 
แลว้ผ่านชมสะพานแขวน The Vasco da Gama Bridge ทีส่รา้งขึน้ในปี 1974 หลงัเกดิการปฏวิตัใิน
โปรตุเกส และกก็ลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในยุโรปดว้ยระยะความยาวรวมทางเชื่อม 17.2 กโิลเมตร
ทอดขา้มแม่น ้าเทกสั และสรา้งเป็นสะพาน 2 ชัน้ โดยชัน้บนส าหรบัรถยนต์ ชัน้ล่างส าหรบัรถไฟ และกช็่วย
ลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในลสิบอนไดม้าก 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ VIP Executive Art’s หรือระดบัเดียวกนั 
  
วนัท่ีแปด ลิสบอน – คาโบ ดา โรคา – ซินทรา – ลิสบอน  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ คาโบ ดา โรคา (Cabo Da Roca) ซึง่เป็นจุดสิน้สุด

แผ่ นดินทวีปยุ โ รป ฝั ่ง ทิศต ะวันตก  จุ ดนี้ น่ า จ ะ เ ป็นอีก
ประสบการณ์ที่สุดยอดส าหรบันักเดินทางกบัการมายนือยู่มุม
ทวีปที่ 38 องศาเหนือ 47 ลิปดาเหนือ 9 องศา 30 ลิปดา
ตะวนัตก และตัง้อยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 140 เมตร 
แวะถ่ายรปูกบัววิสวยๆ ของมหาสมุทรกวา้ง สมัผสักบัสถานทีท่ี่



   

 
 
 

 

ได้รบัการกล่าวขานว่า มาเที่ยวโปรตุเกสก็ต้องมาที่นี่เพื่อหาสมัผสักบัความเป็นที่สุดของทัง้ยุโรปและของ
โลกดว้ยซ ้า และเมื่อยนือยู่ที ่Cabo Da Roca เบือ้งหน้าคอืมหาสมุทรแอตแลนตกิ ขา้มมหาสมุทรไปนัน่คอื
ทวปีอเมรกิา และทีน่ี่กถ็อืเป็นจดุก าเนิดของการเดนิเรอืส ารวจทวปีของหลายบุคคลส าคญัแห่งประวตัศิาสตร์
โลกรวมถงึครสิโตเฟอร ์โคลมับสัดว้ย 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซินทรา (Sintra)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเทีย่วชมเมอืง ซินทรา (Sintra) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงลสิบอนไปประมาณ 

30 กโิลเมตร มอีากาศด ีมสีถาปัตยกรรมสวย โรแมนตกิ ของกนิอร่อย และกเ็ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีท่ ารายได้
ให้กบัโปรตุเกสจากการได้ต้อนรบันักท่องเที่ยวถึงปีละ 13 ,000,000 คน เมอืงซนิทราเป็นเมอืงที่สวยและ
งดงามทัง้ดว้ยจากธรรมชาตสิวยๆ ที่รายลอ้มเมอืง และด้วยอาคารสไตลโ์รมนัทสิตกิจากยุคศตวรรษที่ 19 
อนัเลื่องชื่อ เป็นเมอืงทีม่ากดว้ยปราสาท พระราชวงัเก่าแก่จากหลายยุคหลายสมยั ทีไ่ดร้บัดูแลรกัษาอย่างด ี
จนท าให้เมืองซินทราแห่งนี้ได้ร ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเ นสโก้ไปเมื่อปี 1995 
นอกจากนี้เมอืงซนิทรายงัไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งในเมอืงทีม่คีวามเป็นอยูท่ีด่แีละน่าอยูม่ากของโปรตุเกสอกีดว้ย 

 เดินทางสู่เมอืง ลิสบอน (Lisbon) อิสระให้ท่านได้เลอืกซื้อสินค้าของที่ระลกึที่ ถนนออกสัต้า (Rua 
Augusta) อกีหนึ่งถนนสายชอ้ปป้ิงชื่อดงัแห่งเมอืงลสิบอน มากมายทัง้ดว้ยรา้นอาหารและรา้นคา้ ตัง้แต่แบ
รนดส์เปนธรรมดาๆ ไปถงึแบรนดเ์ลอืกซือ้ หรอืจะเดนิเล่นชมววิเมอืง อาคารสวยๆ กไ็ด ้ 
ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

21.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 194 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

 
วนัท่ีเก้า ดไูบ – สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  
08.05 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
11.45 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 370  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
21.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะกรุป๊เหมาเท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 

วนัเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 13-21 พ.ย. 

49,900 

ธนัวาคม 1-9 ธ.ค. 

New Year Festival 2019 29 ธ.ค. - 6 ม.ค. 59,900 



   

 
 
 

 

3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเข้า
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 



   

 
 
 

 

3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

 
4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทัน้ี และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างาน
ตามปกตหิลงัครบก าหนด 
 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไว้ไม่เกิน 3 เดอืน พร้อมวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) พรอ้มกบัหนังสอื
รบัทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank Certificate)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณทีีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 
แลว้ ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างานของ
ท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 



   

 
 
 

 

- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้ง ใหม่กต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิ
ท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 
บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................E-Mail……………………………………………………………. 

อาหาร   ไมร่บัประทานเนื้อววั      มงัสวริต ิ          มุสลมิ      

    อื่นๆ โปรดระบุ......................................................      

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
 

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 
 

 
 


