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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สำยกำรบนิเอมเิรตส์ (EK) เจ้ำหน้ำที่ให้กำร

ตอ้นรบัพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - มาดริด 
02.00 น.        ออกเดนิทำงสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK371 

(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
06.00 น.        แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์ 
07.25 น. ออกเดนิทำงสู่เมอืง มาดริด ประเทศสเปน โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK141 (บรกิำรอำหำร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
12.40 น.   เดนิทำงถงึมำดรดิ ผ่ำนพธิตีรวจคนเข้ำเมอืงก่อนน ำทุกท่ำนออกเดนิทำงสู่เมอืง มาดริด (Madrid) น ำ

ท่ำนเทีย่วชมมำดรดิ เมอืงทีม่สีถำนะเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของสเปน มำดรดิสวยงำมสม
ควำมเป็นเมอืงหลวงเพรำะตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงรมิแม่น ้ำ Manzanares เดมิทนีัน้เมอืงหลวงของสเปนใน
อดตีคอืโทเลโด แต่เพรำะควำมงำมของมำดรดิถูกพระทยัของกษตัรยิช์ำรล์ที ่5 เป็นอย่ำงมำกจนพระเจำ้
ฟิลลปิที ่2 ซึง่เป็นพระรำชโอรสจงึทรงถวำยควำมจงรกัภกัดโีดยกำร

ยำ้ยวงัหลวงจำกโทเลโดไปยงัมำดรดิ
ในปี 1561 จำกนัน้ทุกควำมยิง่ใหญ่
ในเชงิสิง่ก่อสร้ำงก็เกิดขึ้นในมำดรดิ
เรื่อยมำ และโชคดีมำกที่ได้รบักำร
บูรณะมำตลอดจนคงอยู่ให้คนรุ่นเรำ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ไดช้ม ยอมรบัว่ำยิง่ใหญ่และสวยงำมมำกจรงิๆ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงที่มพีื้นทีส่เีขยีวเยอะมำกเป็นอนัดบั 2 
รองจำกญี่ปุ่ น น ำท่ำนชมและถ่ำยรูปกบั น ้าพุซิเบเลส (Cibeles Fountain) น ้ำพุขนำดใหญ่ที่อลงักำร
ดว้ยประตมิำกรรมของเทพซีเิบเลสผูส้งำ่งำม โดยเทพอีงคน์ี้จะถอืคทำในมอืขำ้งหนึ่ง ส่วนมอือกีขำ้งจะใช้
ควบคุมรำชรถสงิโตคู่ เชื่อกนัว่ำเทพซีเิบเลสเป็นผู้ประทำนควำมสุขและควำมบรบิูรณ์มำให ้ น ้ำพุแห่งนี้
ตัง้อยู่ทีใ่จกลำง พลาซ่า เดอ ซิเบเลส (Plaza de Cibeles) จตุัรสัใหญ่ใจกลำงเมอืงมำดรดิ ส ำหรบัน ้ำพุ
แห่งนี้สร้ำงขึ้นตัง้แต่ปี 1895 แต่ก็ยงัสะกดสำยตำผู้คนที่ผ่ำนไปมำไว้ได้ไม่คลำย น ำท่ำนชม ประตู
เมืองอลัคาลา (Alcala Gate) ประตูใหญ่กลำงจตุัรสั พลาซ่า เดอ ลา อินดีเพนเดนเซีย (Plaza de la 
Independencia) เป็นประตูที่เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ส ำคญัของมำดรดิ และปัจจุบนัก็ได้ถูกยกให้เป็น 
อนุสรณ์สถำนแห่งชำต ิเลยทเีดยีว หลงัจำกยุคโรมนัแลว้ประตูแห่งนี้ถอืว่ำเป็นประตูชยัยุคใหม่แห่งแรกที่
ไดถู้กสรำ้งขึน้ในยุโรปเมื่อปี 1764 ดว้ยสถำปัตยกรรมในสไตลน์ีโอคลำสสกิ ใชเ้วลำสรำ้งนำนถึง 9 ปี จน
เสรจ็สิ้นได้เป็นประตูขนำดใหญ่ที่มทีรงเป็นประตูโค้ง 3 ประตูและประตูทรงสี่เหลี่ยม 2 ประตูขนำบขำ้ง 
ตกแต่งด้วยรูปปั้นและรูปแกะสลักโดยรอบประตูอย่ำงอลังกำรมำก แล้วน ำท่ำนถ่ำยรูปที่ด้ำนหน้ำ 
Estadio Santiago Bernabeu สนำมฟุตบอลขนำดใหญ่ควบดกีรกีำรเป็นสนำมเหยำ้ของ Real Madrid 
สโมสรฟุตบอลทีย่ ิง่ใหญ่อกีทมีหนึ่งของโลก สนำมแห่งนี้ยิง่ใหญ่ดว้ยจ ำนวน 80,000 ทีน่ัง่ซึง่ปรบัจำกเดมิ
ทีม่ถีงึ 100,000 ทีน่ัง่รวมตัว๋ยนืใหเ้หลอืเพยีงตัว๋นัง่เท่ำนัน้ตำมกฎของฟีฟ่ำ สนำมฟุตบอลแห่งนี้สรำ้งขึน้
ในปี 1944 และเปิดใชอ้ยำ่งเป็นทำงกำรในปี 1947 มสีถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิเป็นของตวัเอง และกย็งัตัง้อยูใ่น
ยำ่นใจกลำงแหล่งธุรกจิของมำดรดิ ช่วงนอกฤดกูำล Estadio Santiago Bernabeu กจ็ะกลำยเป็นสถำนที่
ท่องเทีย่วยอดนิยมของมำดรดิ โดยเฉพำะพืน้ทีข่องพพิธิภณัฑย์ิง่น่ำชมเพรำะจดัแสดงถว้ยเกยีรตยิศ เปิด
ให้ชมสนำม ห้องพักนักกีฬำ ยิ่งใหญ่และน่ำชมสมกับที่ชำวสเปนกล่ำวไว้ว่ำนี่คือสโมสรที่ดีที่สุดใน
ประวตัศิำสตร ์แลว้แวะไปชมและถ่ำยรปูสวยๆ ที ่พลาซ่า เดอ เอสปานย่าน (Plaza de Espanya) หรอื 
จตัุรสัสเปน สวนสำธำรณะที่มสีวนสวยร่มรื่นภำยใต้บรรยำกำศที่แวดลอ้มด้วยอำคำรสูงทนัสมยั และที่
โดดเด่นทีสุ่ดส ำหรบัจตุัรสัแห่งนี้เหน็จะไม่มจีุดใดเกนิไปกว่ำอนุสรณ์สถำนของ มเิกล เดอ เซอบนัเตส นัก
ประพนัธช์ื่อดงัชำวสเปน ทีม่ผีลงำนชื่อก้องโลกไดแ้ก่ ดอน กโิฆเต้ นัน่เอง แลว้น ำท่ำนถ่ำยรปูทีด่ำ้นหน้ำ 
พิพิธภณัฑ์ปราโด (Prado Museum) พพิธิภณัฑ์ที่ได้รบัยกย่องให้เป็นพพิธิภณัฑ์ที่ดีที่สุด ยอดเยี่ยม
ทีสุ่ด และมชีื่อเสยีงที่สุดในสเปน ภำยในไดจ้ดัเกบ็รกัษำงำนศลิปะระดบัโลกทัง้ของสเปนเองและจำกทัว่
โลกนบัหมืน่ชิน้จำกศตวรรษที ่11-18 ซึง่ลว้นแต่เป็นผลงำนชัน้เยีย่มจำกศลิปินยิง่ใหญ่ไมว่่ำจะเป็น Goya, 
El Greco, Murillo และ Velazquez และนอกจำกงำนศลิปะแลว้ ภำยในยงัจดัแสดงของสะสมของรำชวงศ์
ตัง้แต่ยุคของ พระเจำ้ชำรล์ส์ที่ 3 อกีด้วย อกีทัง้ตวัอำคำรพพิธิภณัฑก์็ยงัสวยงำมไปดว้ยสถำปัตยกรรม
แบบนีโอคลำสสกิ และมกีำรต่อเตมิส่วนนัน้ส่วนนี้เรือ่ยมำจนสวยงำมอยำ่งทีเ่รำเหน็ 

        เยน็ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Elba Madrid Alcala หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม มาดริด – โทเลโด – มาดริด - ระบ าฟาเมงโก 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง โทเลโด (Toledo) เมืองโบรำณอำยุกว่ำ 
2,000 ปีที่เคยถูกยดึครองด้วยมวัร ์ยวิและครสิต์ กลำยเป็นเมอืง 3 
วฒันธรรมและมเีอกลกัษณ์เฉพำะตวัชดัเจน โทเลโดตัง้อยูบ่นเนินเขำ
และถูกลอ้มดว้ยแม่น ้ำ Tajo มรี่องรอยของก ำแพงใหญ่ทีล่อ้มเมอืงไว ้
มป้ีอมปรำกำรใหญ่ และมอีำคำรทีส่รำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธกิ
ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่ในศตวรรษที ่12 มำกมำย ในช่วงศตวรรษที ่16 โทเลโดเคยเป็นเมอืงหลวงสเปนมำก่อน
มำดรดิ และกต็ัง้อยูห่่ำงจำกมำดรดิประมำณ 70 กโิลเมตร โทเลโดปัจจบุนัยงัคงควำมเป็นเมอืงเลก็ๆ แต่มี
เสน่หแ์ละน่ำเที่ยวมำก ใจกลำงเมอืงมทีัง้ควำมคลำสสกิ ควำมทนัสมยั ครบถ้วนควำมเป็นเมอืงน่ำเที่ยว
อกีแห่งของโลก อำคำรสวยๆ และรำ้นคำ้สนิคำ้ทีร่ะลกึมเียอะมำก และเพรำะในอดตีโทเลโดเคยเป็นแหล่ง
โลหะส ำหรบัผลติมดีและดำบทีส่ ำคญัของประเทศ เรำจงึไดเ้หน็สนิคำ้ชนิดนี้ซึง่เป็นสนิคำ้ขึน้ชื่อวำงขำยอยู่
เตม็ไปหมดในทุกซอกซอย  

 น ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน มหาวิหารพริมาดา (Cathedral Primada) หรอื 
มหาวิหารแห่งโทเลโด  มหำวหิำรใหญ่บนเนินเขำเหนือเมอืงโทเลโดแห่ง
นี้เป็นศูนย์รวมทำงศำสนำของเมอืงมำตัง้แต่กำรเริม่ก่อสร้ำงในปี 1227 
บนฐำนรำกของมหำวหิำรเก่ำแก่ที่เคยตัง้อยู่ตรงนี้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 6 แม้
จะใชเ้วลำก่อสรำ้งเป็นเวลำนำนและไดม้กีำรก่อสรำ้งเพิม่เตมิขึน้มำเรื่อยๆ 

ในแต่ละยุคแต่ละสมยั แต่สิง่ทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของทีน่ี่ตลอดมำกค็อืสถำปัตยกรรมและกำรตกแต่ง
หรหูรำสุดอลงักำรตำมสไตลโ์กธคิ ตัง้แต่รปูปั้นสุดประณีต ลวดลำยตำมเสำและก ำแพง ยงัมคีอลเลกชัน่
ภำพวำดและงำนศลิปะล ้ำค่ำอกีมำกให้ได้ชมกนัภำยในมหำวหิำรแห่งนี้  และเมื่อรวมกบัย่ำนเมอืงเก่ำที่
น่ำสนใจไมน้่อยกว่ำกนัของโทเลโดแลว้ ท ำใหไ้ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโกในปี 1986 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทำงกลบัสู่ มาดริด อสิระชอ้ปป้ิงย่ำน ถนนเซอรร์าโน่ (Serrano Street) ย่ำนชอ้ปป้ิงชื่อดงัที่ทัว่ทัง้

ถนนจะเตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้แบรนดเ์นมแฟชัน่ชื่อดงั ทัง้สนิคำ้แบรนดอ์ื่นๆ จำกทัว่โลกและแบรนดข์องสเปน
กส็ำมำรถพบไดท้ีน่ี่ทัง้หมด เช่น Camper, Loewe, Hossintropia และอกีมำกมำย ในขณะทีร่ำ้นจ ำหน่ำย
งำนศลิปะและของเก่ำสะสมกม็ใีหเ้ลอืกชมอยูไ่มน้่อย  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลงัอำหำรน ำท่ำนชมกำรแสดงระบ าฟลาเมงโก้ โชว์ชื่อดงัซึ่ง
เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสเปน 

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

เดินทำงสู่เมอืง Las Rozas เพื่อให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงกนัอย่ำงเต็มที่ที่ Las 
Rozas Village แหล่งช้อปป้ิงสุดอลงักำรที่ห่ำงออกมำจำกมำดรดิทำงทศิ
ตะวนัตกเฉียงเหนือเล็กน้อย เดินทำงด้วยรถยนต์ประมำณครึ่งชัว่โมง
เท่ำนัน้ ยำ่นน้ีสนิคำ้แบรนดเ์นมเพยีบ ใครอยำกไดก้ระเป๋ำเดนิทำง กระเป๋ำ
หนัง รองเท้ำ เสื้อผ้ำแบรนด์สเปนและรำคำถูกกว่ำซื้อที่ไหนๆ แถมยงั
ไดร้บัคนืภำษรีำว 16-17 เปอรเ์ซน็ตอ์กีดว้ย   

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 



 

น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมือง เซโกเวีย (Segovia) เมืองที่ถูกขนำนนำมว่ำเป็นเมืองแห่งมรดกโลก 
เพรำะฉะนัน้แทบไมต่้องอธบิำยถงึควำมยิง่ใหญ่และเก่ำแก่ทีปั่จจุบนักลำยเป็นเมอืงท่องเที่ยวทีส่ ำคญัและ
โด่งดงัของสเปนไปแลว้ และนับตัง้แต่มกีำรประกำศขึน้ทะเบยีนมรดกโลกใหก้บัสมบตัชิำตไิปเมื่อปี 1985 
โดยองค์กำรยูเนสโก้ นับแต่นัน้มำ เซโกเวยีก็เป็นที่รูจ้กัไปทัว่โลก น ำท่ำนเที่ยวชม  ย่านเมืองเก่าเซโก
เวีย ทีส่ื่อและแสดงถงึควำมเป็นสเปนโบรำณไดอ้ย่ำงด ีด้วยสถำปัตยกรรม อำคำร ป้อมปรำกำรใหญ่บน
เนินเขำ ปรำสำท และอนุสรณ์สถำนต่ำงๆ ที่ได้ถูกอนุรกัษ์มำตัง้แต่ช่วงยุคกลำง พำท่ำนชมและถ่ำยรูป
กบัไฮไลท์ที่โดดเด่นและยิง่ใหญ่ที่สุดของเซโกเวยี สะพานส่งน ้าโรมนั (The Roman Aqueduct) เป็น
สิง่ก่อสรำ้งทีท่ ำดว้ยหนิแกรนิตสงูใหญ่อลงักำรมำก คอืสะพำนส่งน ้ำโบรำณทีเ่ชื่อว่ำสรำ้งขึน้ตัง้แต่ในสมยั

ศตวรรษที ่1 ทีเ่หน็แลว้แทบไมน่่ำเชื่อว่ำเก่ำแก่ขนำดนี้เหตุใดจงึยงัคง
ควำมสมบูรณ์ของงำนก่อสร้ำงได้ดเียี่ยมอย่ำงที่เห็น ได้รบักำรดูแล
บูรณะอยู่สม ่ำเสมอและมกีำรบูรณะครัง้ใหญ่เมื่อปี 1990 หลงัจำกที่
ได้รบักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1985 จุดประสงค์ของกำร
สร้ำงนัน้ก็เพื่อดึงน ้ำจำกภูเขำฟำกหนึ่งซึ่งอยู่นอกเมอืงส่งผ่ำนเข้ำ
มำถงึในตวัเมอืงด้วยระยะทำงยำวที่เคยถูกบนัทกึไว้ในยุคแรกสรำ้ง
คอืประมำณ 15 กโิลเมตร ปัจจบุนัเหลอืใหเ้หน็เพยีงแค่ประมำณ 894 
เมตรและสูง 28 เมตร ใช้หนิมำกกว่ำ 25,000 ก้อน เที่ยวชม จตัุรสั
พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ที่อยู่ ในเขตเมืองเก่ำ ปัจจุบัน
กลำยเป็นมุมท่องเทีย่วไปแลว้ ดว้ยลกัษณะของพืน้ทีท่ีแ่บ่งเป็นตรอก
ซอกซอยใหญ่น้อยเก่ำคลำสสกิจงึให้บรรยำกำศเหมอืนเรำยอ้นกลบั

ไปสู่อดีตแห่งสเปน และจุดเด่นของพลำซ่ำ มำยอร์แห่งนี้ก็คือ มหาวิหารแห่งเซโกเวีย (Segovia 
Cathedral) มหำวหิำรส ำคญัของเมอืงทีส่รำ้งอย่ำงหรูหรำประณีตดว้ยสไตล์โกธคิ วหิำรแห่งนี้เป็นวหิำร
ของศำสนำครสิต์นิกำยโรมนัคำทอลกิที่อุทศิแด่พระแม่มำร ีมหำวหิำรแห่งเซโกเวยีนัน้มขีนำดใหญ่และ
สงัเกตุเหน็ไดง้่ำยดว้ยอำคำรขนำดใหญ่และยอดแหลมทีอ่ยู่ในทุกๆ ยอดมุมของวหิำรและหอระฆงัสูง 90 
เมตร  ที่พลำซ่ำ มำยอร์ มสีถำนที่ส ำคญัหลำยแห่งตัง้อยู่มุมนัน้มุมนี้ ยงัมจีุดช้อปป้ิงสินค้ำพื้นเมือง
มำกมำย และก็มำกพอๆ กับร้ำนอำหำร โดยเฉพำะอำหำรขึ้นชื่อที่ม ักพบได้บ่อยในย่ำนนี้ก็คือ 
“Cochinillo” ซึง่เป็นอำหำรจำนเดด็ที่ท ำจำกลูกหมูทัง้ตวัน ำมำย่ำงจนสุกหอม กรอบนอกนุ่มใน รำดซอส
ให้เนื้อหมูฉ ่ ำก่อนกิน น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อาบิล่า (Avila) เมอืงสวยรมิแม่น ้ำอำดำคำ และตวัเมอืงอยู่สูง
เหนือระดบัน ้ำทะเลถงึ 1,131 เมตร ภำยในเมอืงมำกมำยดว้ยสถำปัตยกรรมตัง้แต่ยุคกลำง ไม่ว่ำจะเป็น
ก ำแพงเมอืงขนำดใหญ่ วหิำร และโบสถม์ำกมำย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Fontecruz Avila หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า  อาบิล่า – ซาลามงักา – บาดาโฆซ   
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง ซาลามงักา (Salamanca) เมอืงโบรำณบนทีร่ำบสู่ทำงทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของ
สเปน เป็นเมอืงทีก่่อตัง้มำตัง้แต่ก่อนยคุโรมนัโบรำณ ท ำใหร้ ่ำรวยดว้ยสถำปัตยกรรมยิง่ใหญ่มำกมำยทีไ่ด้
ถูกอนุรกัษ์เอำไวอ้ย่ำงด ีเป็นทีต่ ัง้ของหนึ่งในมหำวทิยำลยัทีใ่หญ่และดทีีสุ่ดของสเปน และเมอืงซำลำมงั
กำก็ได้ถูกจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก้ในปี 1988 ผ่ำนชมและถ่ำยรูปกับ 



 

มหาวิทยาลยัแห่งซาลามงักา (University of Salamanca) มหำวทิยำลยัที่เก่ำแก่ที่สุดและยงัเปิดท ำ
กำรอยู่อนัดบั 3 ของโลก เป็นมหำวทิยำลยัที่ก่อตัง้ขึ้นครัง้แรกตัง้แต่ปี 1134 และกลำยเป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำและเรียนรู้ในแถบภูมิภำคนี้ตัง้แต่นั ้นเป็นต้นมำ ปัจจุบันก็ยังคงอันดับกำรเป็นหนึ่ งใน
มหำวทิยำลยัชัน้น ำของประเทศ เรำจะไดเ้หน็อำคำรโบรำณทีไ่ดถู้กดูแลรกัษำอย่ำงด ียิง่ใหญ่และงดงำม
ด้วยลวดลำยตำมผนังและสไตล์กำรสรำ้งตำมแบบสเปนโบรำณ ผ่ำนชมมหำวหิำรใหญ่ของซำลำมงักำ 
มหาวิหารเก่าแห่งซาลามงักา (Old Cathedral of Salamanca) และ มหาวิหารใหม่แห่งซาลามงักา 
(New Cathedral of Salamanca) แม้จะนับเป็น 2 มหำวหิำรใหญ่แต่เป็นมหำวหิำรที่เชื่อมต่อกันจนดู
เหมอืนเป็นมหำวหิำรเดยีว ตวัมหำวหิำรเก่ำนัน้ไดเ้ริม่ถูกก่อตัง้ขึน้โดย บชิอปเจโรม ในช่วงศตวรรษที ่12 
ก่อนจะเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยในศตวรรษที ่14 สวยงดงำมตำมสไตลโ์กธคิผสมผสำนกบัสไตลโ์รมำเนสก์ เป็น
มหำวหิำรของนิกำยคำทอลกิทีอุ่ทศิแด่เซนต์แมรีแ่ห่งทอ้งทะเล ภำยในงดงำมดว้ยภำพวำดจำกศลิปินชื่อ
ดงัหลำยต่อหลำยท่ำน ภำยนอกหรหูรำดว้ยรปูปั้นและกำรแกะสลกัตำมสไตลโ์กธคิ และต่อมำในศตวรรษ
ที ่16 กไ็ดเ้ริม่ก่อสรำ้งมหำวหิำรใหมแ่ห่งซำลำมงักำขึน้ และแลว้เสรจ็ในศตวรรษที ่18 สงำ่งำมดว้ยสไตล์
สถำปัตยกรรมทีผ่สมผสำนระหว่ำงโกธคิ บำรอก และเรเนสซองก ์ดว้ยควำมส ำคญัและเก่ำแก่ท ำใหถู้กยก
ใหเ้ป็นอนุสรณ์แห่งชำตไิปเรยีบรอ้ย น ำท่ำนสู่ จตัรุสัพลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) จตุัรสัขนำดใหญ่ใจ
กลำงเมอืงซำลำมงักำที่เป็นจุดนัดพบยอดนิยมมำช้ำนำน ตวัจตุัรสัได้ถูกสรำ้งขึ้นในสไตล์สเปนดัง้เดิม
ผสมผสำนกบัสไตล์บำรอกที่เข้ำกนัอย่ำงด ีโดยรอบจตุัรสันัน้จะล้อมด้วยอำคำรใหญ่  3 ด้ำน มรี้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร ให้เดนิชม จตุัรสัแห่งนี้ยงัได้ชื่อว่ำเป็นหนึ่งในจตุัรสัที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสเปน  แล้วไป
ถ่ำยรปูกบัดำ้นหน้ำของ พระราชวงัมอนเทอรเ์รย ์(Palace of Monterrey) ทีเ่ป็นอำคำรทรงสีเ่หลีย่มที่
แต่สวยด้วยศลิปะสไตล์เรเนสซองก์ที่เห็นได้โดยรอบอำคำร อำคำรอำยุกว่ำ 450 ปีหลงันี้ยงัเป็นที่เก็บ
รกัษำงำนศลิปะ ตรำประจ ำตระกูล และวตัถุโบรำณอกีมำกมำยไวภ้ำยใน      

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทำงสู่เมอืง บาดาโฆซ (Badajoz) เมอืงใหญ่รมิแมน่ ้ำกวำเดยีน่ำ อยูห่่ำงออกไปจำกชำยแดน
โปรตุเกสไมไ่กล และดว้ยเหตุนี้ท ำใหเ้มอืงบำดำโฆซผลดัเปลีย่นผูป้กครองอยูบ่่อยครัง้ระหว่ำงสเปนและ
โปรตุเกส ซึง่สำมำรถสงัเกตเหน็ไดง้ำ่ยจำกวฒันธรรมศลิปะทีผ่สมผสำนระหว่ำง 2 ประเทศทีเ่หน็ไดท้ัว่
เมอืง 

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

เดนิทำงเขำ้สู่เขต ประเทศโปรตุเกส (Portugal) มุ่งหน้ำสู่เมอืง แอวรู่า (Evora) ทีต่ัง้อยู่ทำงตอนกลำง
ของโปรตุเกส เป็นเมอืงเก่ำแก่และเป็นหนึ่งในสมำชกิของเครอืข่ำยเมอืงทีโ่บรำณทีสุ่ดในยุโรป เรำจะได้
เหน็ร่องรอยของควำมเก่ำแก่และควำมยิง่ใหญ่แต่เก่ำก่อนของเมอืงได้จำกสถำปัตยกรรมจำกหลำยยุค
หลำยสมยัตัง้แต่ วหิำรโรมนั ก ำแพงเมอืงจำกยุคกลำง โบสถ์ และวหิำรอกีมำก ทัง้หมดนี้ท ำใหย้่ำนเมอืง
เก่ำแอวูร่ำเป็นที่นิยมและน่ำสนใจมำกเมืองหนึ่ง น ำท่ำนเข้ำชมภำยใน มหาวิหารแอวูร่า (Evora 
Cathedral) สมบตัิชิ้นส ำคญัของแอวูร่ำที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี 1988 เป็น
วหิำรในศำสนำครสิต์นิกำยโรมนัคำทอลกิ เป็นวหิำรที่สร้ำงขึ้นในช่วงปลำยศตวรรษที่ 12 บนเนินเขำ
เหนือเมอืงแอวูร่ำ เพื่ออุทศิแด่พระแม่มำร ีเดมิทนีัน้ไดส้รำ้งออกมำอย่ำงเรยีบง่ำย ต่อมำไดม้กีำรต่อเตมิ



 

และตกแต่งเพิม่ขึน้จนเป็นมหำวหิำรหลงัใหญ่ในสไตลโ์กธคิ มหำวหิำรแอวรูำ่เป็นมหำวหิำรจำกยคุกลำงที่
มขีนำดใหญ่ทีสุ่ด และไดช้ื่อว่ำเป็นตวัอย่ำงสถำปัตยกรรมสไตลโ์กธคิที่ดทีีสุ่ดในโปรตุเกส ยิง่ใหญ่ดว้ย 2 
หอคอย ภำยในนัน้ไดอ้อกแบบมำโดยไดร้บัอทิธพิลมำจำก มหำวหิำรแห่งลสิบอน เรำจะไดเ้หน็โถงหลงัคำ
สงูตกแต่งดว้ยรปูปั้น รปูแกะสลกั ภำพวำด และกระจกสรีูปกุหลำบสไตลโ์กธคิชวนมอง อกีจดุหนึ่งทีเ่มอืง
มำยงัมหำวหิำรแอวูร่ำแล้วต้องไม่พลำดชมก็คอื โถงทางเดิน (Cloister) ที่อยู่ภำยในมหำวหิำรแอวูร่ำ
นี่เอง เป็นโถงทีส่รำ้งขึน้ในช่วงปี 1314-1340 โดยองิตำมโถงทำงเดนิของมหำวหิำรลสิบอนเช่นเดยีวกบั
ตวัวหิำร งดงำมดว้ยกำรตกแต่งเล่นรำยละเอยีดของซุม้โคง้ ในแต่ละมุมของทำงเดนินี้จะมรีปูปั้นหนิอ่อน
สไตลโ์กธคิตัง้ อยู ่เสรมิใหท้ำงเดนิน้ียิง่น่ำมองน่ำเดนิขึน้อกี    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง ลิสบอน (Lisbon) เมอืงหลวงของประเทศโปรตุเกสควบต ำแหน่งเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด 
ตวัเมอืงตัง้อยูร่มิชำยฝัง่มหำสมทุรแอตแลนตกิ เป็นเมอืงเก่ำแก่ทีม่อีำยกุว่ำ 3,000 ปี เป็นเมอืงศูนยก์ลำง
ทัง้ดำ้นกำรศกึษำ คมนำคม กำรเงนิ เศรษฐกจิ ศลิปะ และท่องเทีย่ว เป็นหนึ่งในเมอืงที่เก่ำแก่ทีสุ่ดของ
ยโุรปตะวนัออก น่ำสนใจดว้ยประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนและววิสวยๆ โดยรอบตวัเมอืง  
น ำท่ำนชม ลิฟตแ์ห่งคารโ์ม (Santa Justa Elevator) สถำปัตยกรรมคู่เมอืงลสิบอนมำตัง้แต่อดตี และรัง้
ต ำแหน่งลฟิต์เก่ำแก่ทีส่รำ้งในสไตลน์ีโอโกธกิมำตัง้แต่ปี 1902 ลฟิต์แห่งคำรโ์มมคีวำมสูง 45 เมตร สรำ้ง
ในจุดเชื่อมต่อระหว่ำงถนนไบซำและถนนลำรโ์ก เดอ คำรโ์ม ดำ้นบนของลฟิต์จะมทีำงเดนิน ำไปพบกบั
คำเฟ่และจดุชมววิเมอืงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของลสิบอน 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ VIP Executive Art’s  หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจด็ ลิสบอน – หอคอยเบเลม็ – อนุสาวรียแ์ห่งการค้นพบ  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนชม หอคอยเบเลม็ (Belem Tower) หอคอยที่เกิดขึ้นในยุคที่โปรตุเกสก ำลงัคึกคกัรุ่งเรอืงกับ

โครงกำรส ำรวจเส้นทำง ซึ่งส ำหรบัชำวโปรตุเกสเองยุคนัน้มผีู้กล้ำ
ออกส ำรวจเสน้ทำงเยอะมำก หอคอยเบเลม็สรำ้งขึน้ในปี 1515 เพื่อให้
เป็นป้อมปรำกำร และใชเ้วลำสรำ้งนำน 6 ปี แต่ครัง้นัน้สรำ้งแลว้กลบั
ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์อะไรเลย สุดทำ้ยจงึปรบัเปลีย่นมำเป็นคุกส ำหรบัคุม
ขงันักโทษแทน และนัน่คงเป็นคุกที่สวยงำมที่สุดในโลก เพรำะตัว
หอคอยออกแบบด้วยศิลปะมำนูเอลสไตล์ สร้ำงจำกหนิทรำยสีขำว 
บนยอดหอคอยทัง้สี่มุมประดับด้วยไม้กำงเขน จนสุดท้ำยเลิกกำรใช้เป็นคุกก็กลำยมำเป็นป้อม
อเนกประสงคผ์สมประภำคำรทีส่ำมำรถชมควำมสวยงำมเวิง้วำ้งของมหำสมุทรแอตแลนตกิได ้ในขณะที่
คนจ ำนวนไม่น้อยมกัเรยีกหอคอยแห่งว่ำ “หอคอยแห่งกำรจำกมำและจำกไป” เพรำะไม่ว่ำทมีส ำรวจชำว
โปรตุเกสใดจะออกเรอืไปส ำรวจเสน้ทำงส ำรวจทวปีหรอืเดนิทำงกลบัมำถงึแผ่นดนิเกดิกจ็ะมำอยู่กนัทีจุ่ด
นี้ และก็จะเป็นจุดที่มคีนมำคอยส่งค ำอวยพรและคอยรบันักเดนิทำงมำช้ำนำน ปัจจุบนัหอคอยเบเล็ม
ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปแลว้ และพืน้ทีโ่ดยรอบหอคอยกถ็ูกปรบัใหเ้ป็นสวนสำธำรณะและ
จุดแวะพักผ่อนหย่อนใจของชำวเมือง แล้วไปชม อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ (Monument to the 



 

Discoveries) บนฝัง่แม่น ้ำ Tagus เรำจะเหน็ประตมิำกรรมชิน้ใหญ่ตัง้ตระหง่ำนทำ้แรงลมมำเนิ่นนำน นี่
ไม่ได้เป็นแค่หินสลกัธรรมดำแต่คอืสิง่สะท้อนถึงควำมยิง่ใหญ่ของกำรเป็นชนชำตินักส ำรวจของชำว
โปรตุเกสมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 15 และเมื่อเขำ้ไปชมใกล้ๆ เรำก็จะได้เหน็ถงึรำยละเอียดที่ถู กสลกัไว้บน
แผ่นหนิทีม่ชีื่อว่ำ “Monument to the Discoveries” แห่งนี้ และถอืเป็นอนุสำวรยีแ์ห่งกำรคน้พบทีอ่อกแบบ
ใหเ้หมอืนหวัเรอืเดนิทะเลล ำใหญ่ทีม่เีหล่ำนกัส ำรวจก ำลงัน ำพำเรอืล ำนี้ออกสู่มหำสมุทรกวำ้ง บุคคลทีเ่ป็น
ผูน้ ำประทบัยนือยูห่วัแถวคอื “Prince Henry the Navigator” ทีท่รงไดร้บัพระสมญัญำนำมว่ำเป็น “เจำ้ชำย
นกัเดนิทำง” อนุสำวรยีช์ิน้น้ีสรำ้งต่อเตมิจำกของเดมิทีเ่คยพงัทลำยมำแลว้ ปีทีเ่ริม่สรำ้งคอืปี 1960 ซึง่เป็น
วนัครบรอบ 500 ปีกำรจำกไปของ Prince Henry the Navigator พระองคน์ี้ ส่วนบุคคลทีเ่หน็ยนืร่วมกนั
อยูค่อืเหล่ำลกูเรอืและกลุ่มมชิชนันำรทีีร่ว่มเดนิทำงเผยแผ่ศำสนำ มนีกัวำดแผนที ่นกัวทิยำศำสตร ์พ่อคำ้ 
รวมแลว้รำว 30 คนทีอ่ยูด่ว้ยกนัเคยีงขำ้ง Prince Henry the Navigator ในทุกเสน้ทำง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเที่ยวชม ย่านไบซา (Baixa) ย่ำนส ำคัญใจกลำงเมือง
ลสิบอน ที่เมื่อนักท่องเที่ยวมำยงัลสิบอนแลว้ ก็ต้องมำเริม่ต้นกนัที่
ย่ำนนี้ เป็นย่ำนทีส่วยและน่ำเดนิชม ไม่ว่ำจะเป็นจตุัรสัใหญ่สุดอลงั 
ชมควำมมชีีวิตชีวำของตัวเมอืง หรอืจะเป็นเดินดูและช้อปป้ิงใน
ร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่เรยีงรำยมำกมำยอยู่ในบรเิวณนี้ ย่ำนไบซำนี้เป็น
ย่ำนหนึ่งที่ได้รบัควำมเสยีหำยอย่ำงหนักจำกเหตุแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมื่อปี 1755 หลงัจำกนัน้ได้มกีำร
บูรณะและสรำ้งอำคำรต่ำงๆ ขึน้ใหม่ในสไตลน์ีโอคลำสสกิทีส่ง่ำและหรหูรำกว่ำเดมิ พรอ้มทัง้ออกแบบให้
มคีวำมทนทำนต่อแผ่นดนิไหวด้วย ถดัมำน ำท่ำนเที่ยวชม จตัุรสัพราก้า  โด โคเมอรซิ์โอ (Praca do 
Comercio) จตุัรสัที่ใหญ่ที่สุดในลสิบอนแห่งนี้เป็นศูนยก์ลำงกำรค้ำขำยแลกเปลี่ยนมำช้ำนำน จตุัรสัพ
รำก้ำ โด โคเมอรซ์โิอ แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถำนที่ที่ได้ถูกสร้ำงขึ้นใหม่หลงัเหตุแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในปี 
1755 โดยแต่เดมิแล้วพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นที่ตัง้ของ พระรำชวงัรเิบร่ำ (Ribeira Palace) มำก่อน แต่ตวั
พระรำชวงัเสยีหำยพงัทลำยไปสิ้นจำกคลื่นสนึำมทิี่เป็นผลกระทบจำกแผ่นดนิไหว ลกัษณะจตุัรสัจะเป็น
แบบอำคำรล้อม 3 ด้ำน และเปิดอีกด้ำนหนึ่งหนัหน้ำให้ แม่น ้ำเทกสั (Tagus River) มซีุ้มประตูใหญ่ที่
ตกแต่งอย่ำงดเีป็นทำงเชื่อมต่อไปยงั ถนนออกสัต้ำ (Rua Augusta) ถนนสำยชอ้ปป้ิงชื่อดงัของลสิบอน 
และที่ตรงกลำงจตุัรสันัน้โดดเด่นด้วยรูปปั้นขนำดใหญ่ของ พระเจำ้ฌูเซที่ 1 (King Jose I) เป็นอกีหนึ่ง
เอกลกัษณ์ของจตุัรสัแห่งนี้ แล้วผ่ำนชมสะพำนแขวน The Vasco da Gama Bridge ที่สร้ำงขึ้นในปี 
1974 หลงัเกดิกำรปฏวิตัใินโปรตุเกส และกก็ลำยเป็นสะพำนแขวนทีย่ำวทีสุ่ดในยโุรปดว้ยระยะควำมยำว
รวมทำงเชื่อม 17.2 กโิลเมตรทอดขำ้มแม่น ้ำเทกสั และสรำ้งเป็นสะพำน 2 ชัน้ โดยชัน้บนส ำหรบัรถยนต์ 
ชัน้ล่ำงส ำหรบัรถไฟ และกช็่วยลดปัญหำควำมหนำแน่นของกำรจรำจรในลสิบอนไดม้ำก 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ VIP Executive Art’s หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีแปด ลิสบอน – คาโบ ดา โรคา – ซินทรา – ลิสบอน  



 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทำงสู่ คาโบ ดา โรคา (Cabo Da Roca) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด

แผ่ นดินทวีปยุ โ รป ฝั ่ง ทิศต ะวันตก  จุ ดนี้ น่ ำ จ ะ เ ป็นอีก
ประสบกำรณ์ที่สุดยอดส ำหรบันักเดินทำงกบักำรมำยนือยู่มุม
ทวีปที่ 38 องศำเหนือ 47 ลิปดำเหนือ 9 องศำ 30 ลิปดำ
ตะวนัตก และตัง้อยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่ำระดบัน ้ำทะเล 140 เมตร 
แวะถ่ำยรปูกบัววิสวยๆ ของมหำสมุทรกวำ้ง สมัผสักบัสถำนที่ที่
ไดร้บักำรกล่ำวขำนว่ำ มำเทีย่วโปรตุเกสกต็อ้งมำทีน่ี่เพื่อหำสมัผสักบัควำมเป็นทีสุ่ดของทัง้ยุโรปและของ
โลกดว้ยซ ้ำ และเมื่อยนือยู่ที ่Cabo Da Roca เบือ้งหน้ำคอืมหำสมุทรแอตแลนตกิ ขำ้มมหำสมุทรไปนัน่
คือทวีปอเมริกำ และที่นี่ก็ถือเป็นจุดก ำเนิดของกำรเดินเรือส ำรวจทวีปของหลำยบุคคลส ำคัญแห่ง
ประวตัศิำสตรโ์ลกรวมถงึครสิโตเฟอร ์โคลมับสัดว้ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง ซินทรา (Sintra)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น ำท่ำนเที่ยวชมเมอืง ซินทรา (Sintra) เมอืงที่ตัง้อยู่ทำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงลิสบอนไป

ประมำณ 30 กโิลเมตร มอีำกำศด ีมสีถำปัตยกรรมสวย โรแมนตกิ ของกนิอรอ่ย และกเ็ป็นเมอืงท่องเทีย่ว
ทีท่ ำรำยไดใ้หก้บัโปรตุเกสจำกกำรไดต้อ้นรบันักท่องเทีย่วถงึปีละ 13,000,000 คน เมอืงซนิทรำเป็นเมอืง
ที่สวยและงดงำมทัง้ด้วยจำกธรรมชำตสิวยๆ ที่รำยล้อมเมอืง และด้วยอำคำรสไตล์โรมนัทสิตกิจำกยุค
ศตวรรษที ่19 อนัเลื่องชื่อ เป็นเมอืงทีม่ำกดว้ยปรำสำท พระรำชวงัเก่ำแก่จำกหลำยยคุหลำยสมยั ทีไ่ดร้บั
ดูแลรกัษำอย่ำงด ีจนท ำใหเ้มอืงซนิทรำแห่งนี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก้ไป
เมื่อปี 1995 นอกจำกนี้เมอืงซนิทรำยงัได้ชื่อว่ำเป็นหนึ่งในเมอืงที่มคีวำมเป็นอยู่ที่ดแีละน่ำอยู่มำกของ
โปรตุเกสอกีด้วย เดนิทำงสู่เมอืง ลิสบอน (Lisbon) อสิระให้ท่ำนได้เลอืกซื้อสนิค้ำของที่ระลกึที่ ถนน
ออกสัต้า (Rua Augusta) อกีหนึ่งถนนสำยช้อปป้ิงชื่อดงัแห่งเมอืงลสิบอน มำกมำยทัง้ด้วยรำ้นอำหำร
และรำ้นคำ้ ตัง้แต่แบรนดส์เปนธรรมดำๆ ไปถงึแบรนดเ์ลอืกซือ้ หรอืจะเดนิเล่นชมววิเมอืง อำคำรสวยๆ 
กไ็ด ้ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงดไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK194 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิำรอำหำร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ)  

วนัท่ีเก้า ดไูบ – สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  
08.15 น. ถงึสนำมบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
11.45 น. เดนิทำงสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK370 (บรกิำรอำหำรและเครือ่งดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
20.50 น.  เดนิทำงถงึ สนำมบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

เดก็ (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่ำนละ 2,000 บำท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 10,000 บำท 
 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่ำธรรมเนียมในกำรขอยืน่วซี่ำกลุ่มเชงเก้นทำงสถำนทตูจะไมค่นืเงนิค่ำธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ ค่ำตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันำจรไป-กลบั โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่ำทีพ่กัระดบัมำตรฐำน (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำรถปรบัอำกำศ และบรกิำรน ำเทีย่วตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนที ่และค่ำธรรมเนียมตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำประกนัภยัในกำรเดนิทำง 2,000,000 / 500,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 
 

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 (14 ยโูร / ท่าน) 

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 7 วนั) 
  
 
 
 
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส ำหรบักำรจอง กรณุำช ำระเงนิมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท (หลงัจองภำยใน 1 วนั) พรอ้มส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง 
2. ช ำระยอดทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำงไมน้่อยกว่ำ 30 วนั 
3. หำกไมช่ ำระค่ำใชจ้ำ่ยภำยในก ำหนด ทำงบรษิทัจะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตัิ 
 

วนัเดินทาง ราคา 

มีนาคม 6-14 / 20-28 ม.ีค. 49,900 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ ำทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่ำใชจ้ำ่ยเบือ้งตน้ 5,000 บำท 
3.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ ำทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 15-25 วนั เกบ็ค่ำใชจ้ำ่ย 50% ของรำคำค่ำทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงน้อยกว่ำ 15 วนั ขอเกบ็ค่ำใชจ้ำ่ย 100% ของรำคำค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหน้ำในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่ำน และทำงบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพำะค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำร เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหำย สูญเสยีหรอืได้รบับำดเจบ็ที่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำทวัร์ เช่ นภยัธรรมชำติ ปัญหำ
กำรเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใช้บรกิำรใดๆ หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่่ำกรณใีดๆ กต็ำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมดไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัหรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทั
จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอบรบัเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พำสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอำย ุและมอีำยไุมต่่ำํกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีเ่ดนิทำงกลบัเขำ้สู่ประเทศ หำกมพีำสปอรต์
เล่มเก่ำ ไมว่่ำจะเคยมวีซี่ำในกลุ่มเชงเก้นหรอืไมก่ต็ำมควรน ำไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นกำรง่ำยต่อกำรอนุมตัวิซี่ำ 
2. รูปถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ว (แบบหน้ำใหญ่) ขนำด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ ำนวน 2 ใบ (ฉำกหลงัเป็นสขีำวเท่ำนัน้และมี
อำยไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสำระส ำคญัส่วนบุคคล  



 

   3.1 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  
3.2 ส ำเนำบตัรประชำชน หรอื ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร  
3.3 ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี  

3.4 ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อหรอืนำมสกุล (ถำ้ม)ี 
4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองกำรท ำงำนจำกบรษิทัทีท่่ำนท ำงำนอยู่ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ โดยระบุต ำแหน่ง อตัรำเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท ำงำนกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลำที่ขอลำงำน เพื่อเดนิทำงไปยุโรป หลงัจำกนัน้จะกลบัมำ
ท ำงำนตำมปกตหิลงัครบก ำหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนกำรค้ำ และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภำษแีละหลกัฐำน
กำรเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภำษำองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภำษำองักฤษ ออกโดยธนำคำรเท่ำนัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ)  พร้อมกับ
หนงัสอืรบัทำงกำรเงนิทีอ่อกจำกธนำคำร (Bank Certificate)  

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่ำนเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงใหก้บัผูเ้ดนิทำงทัง้หมด นอกเหนือจำกเอกสำรขอ้ 
1-6 แล้ว ทำงบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ควำมรบัผดิชอบต่อค่ำใช้จ่ำยและกำรกลับมำ
ท ำงำนของท่ำน โดยระบุรำยชื่อผูเ้ดนิทำง และเหตุผลทีจ่ดักำรเดนิทำงนี้ในจดหมำยดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

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

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมำยยนิยอมใหเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศจำก อ าเภอ / เขต ทีท่่ำนอยู ่(เป็นภำษำองักฤษ) 
- บตัรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของบดิำ / มำรดำ 
- ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ / มำรดำ 
- หลกัฐำนกำรเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นกำรออกค่ำใชจ้ำ่ย (ภำษำองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภำษำไทย และ แปลภำษำองักฤษ 
- เอกสำรเชื่อมโยงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูเ้ดนิทำงกบัผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยใหฉ้บบัภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของบดิำ / มำรดำ 
- ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ / มำรดำ 
- หลกัฐำนกำรเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นกำรออกค่ำใชจ้ำ่ย (ภำษำองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภำษำไทย และ แปลภำษำองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นกำรถำวร 
และถงึแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และหำกต้องกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่



 

กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หำกสถำนทตูมกีำรสุ่ม เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทัฯ ขอควำมรว่มมอืใน
กำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก
และประสำนงำน ตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำร 
ดงักล่ำวเช่นกนั 
11. กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถำนฑตูเรือ่งวซี่ำของท่ำนเนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทั 
12. กำรยืน่วซ่ีำนัน้ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระยอดมดัจ ำพรอ้มค่ำวซ่ีำก่อนเท่ำนัน้ถงึสำมำรถด ำเนินขัน้ตอนกำรย่นืวซ่ีำได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลำในกำรยื่น 15 วนัท ำกำร 

ผูเ้ดนิทำงตอ้งมำแสดงตวัและสแกนลำยนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่ำ ตำมวนัและเวลำทีน่ดัหมำย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นำมสกุล (ตำมหน้ำพำสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นำมสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

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

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

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

สถำนะ  สมรส      โสด     หยำ่รำ้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่ำสปอรต์................................................... วนัหมดอำยุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อำชพี................................................................................... 

สถำนทีท่ ำงำน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ ำงำน.................................................  

กำรเดนิทำงในครัง้นี้ท่ำนออกค่ำใขจ้่ำยเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่ำใชจ้ำ่ย .............................................................................................. ควำมสมัพันธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุำระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่ำ (Issue).................................วนัหมดอำย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุำระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่ำ (Issue).................................วนัหมดอำย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หำกเคยแสกนลำยนิ้วมอืแลว้ กรณุำถ่ำยรปูหน้ำวซี่ำเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีต่รวจสอบ ** 
 
 

 
 


