
 

Spain Protugal 9 วนั 6 คืน 
ชม 5 มรดกโลก โทเลโด เซโกเวีย ซาลามงัก้า ซินทรา และมหาวิหารแอวรู่า   

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

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - มาดริด 
01.35 น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK385 

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

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

โคช้  



 

 
 
 

 

น าท่านเทีย่วชมมาดรดิ เมอืงทีม่สีถานะเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของสเปน มาดรดิสวยงาม
สมความเป็นเมอืงหลวงเพราะตัง้อยู่ใจกลางเมอืงรมิแม่น ้า Manzanares เดมิทนีัน้เมอืงหลวงของสเปนใน
อดตีคอืโทเลโด แต่เพราะความงามของมาดรดิถูกพระทยัของกษตัรยิช์ารล์ที ่5 เป็นอย่างมากจนพระเจา้
ฟิลลปิที ่2 ซึง่เป็นพระราชโอรสจงึทรงถวายความจงรกัภกัดโีดยการยา้ยวงัหลวงจากโทเลโดไปยงัมาดรดิ
ในปี 1561 จากนัน้ทุกความยิง่ใหญ่ในเชงิสิง่ก่อสร้างกเ็กดิขึน้ในมาดรดิเรือ่ยมา และโชคดมีากทีไ่ดร้บัการ
บูรณะมาตลอดจนคงอยู่ให้คนรุ่นเราได้ชม ยอมรบัว่ายิง่ใหญ่และ
สวยงามมากจรงิๆ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงที่มพีื้นที่สเีขยีวเยอะมากเป็น
อันดบั 2 รองจากญี่ปุ่ น น าท่านชมและถ่ายรูปกับ น ้าพุซิเบเลส 
(Cibeles Fountain) น ้าพุขนาดใหญ่ที่อลงัการด้วยประติมากรรม
ของเทพซีเิบเลสผู้สง่างาม โดยเทพอีงค์นี้จะถอืคทาในมอืขา้งหนึ่ง 
ส่วนมอือกีขา้งจะใชค้วบคุมราชรถสงิโตคู่ เชื่อกนัว่าเทพซีเิบเลสเป็น
ผู้ประทานความสุขและความบรบิูรณ์มาให้  น ้าพุแห่งนี้ตัง้อยู่ที่ใจ
กลาง พลาซ่า เดอ ซิเบเลส (Plaza de Cibeles) จตุัรสัใหญ่ใจกลางเมอืงมาดรดิ ส าหรบัน ้าพุแห่งนี้สรา้ง
ขึน้ตัง้แต่ปี 1895 แต่กย็งัสะกดสายตาผูค้นทีผ่่านไปมาไวไ้ดไ้มค่ลาย  
น าท่านชม ประตูเมืองอลัคาลา (Alcala Gate) ประตูใหญ่กลางจตุัรสั พลาซ่า เดอ ลา อินดีเพนเดน
เซีย (Plaza de la Independencia) เป็นประตูทีเ่ป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ส าคญัของมาดรดิ และปัจจบุนักไ็ด้
ถูกยกใหเ้ป็น อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิเลยทเีดยีว หลงัจากยุคโรมนัแลว้ประตูแห่งนี้ถอืว่าเป็นประตูชยัยุค
ใหม่แห่งแรกทีไ่ดถู้กสรา้งขึน้ในยุโรปเมื่อปี 1764 ดว้ยสถาปัตยกรรมในสไตล์นีโอคลาสสกิ ใชเ้วลาสรา้ง
นานถงึ 9 ปี จนเสรจ็สิ้นได้เป็นประตูขนาดใหญ่ที่มทีรงเป็นประตูโค้ง 3 ประตูและประตูทรงสี่เหลี่ยม 2 
ประตูขนาบขา้ง ตกแต่งดว้ยรปูปั้นและรปูแกะสลกัโดยรอบประตูอย่างอลงัการมาก แลว้น าท่านถ่ายรปูที่
ดา้นหน้า Estadio Santiago Bernabeu สนามฟุตบอลขนาดใหญ่ควบดกีรกีารเป็นสนามเหยา้ของ Real 

Madrid สโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่อีกทีมหนึ่งของโลก สนามแห่งนี้
ยิง่ใหญ่ดว้ยจ านวน 80,000 ทีน่ัง่ซึง่ปรบัจากเดมิทีม่ถีงึ 100,000 ทีน่ัง่
รวมตัว๋ยนืให้เหลอืเพยีงตัว๋นัง่เท่านัน้ตามกฎของฟีฟ่า สนามฟุตบอล
แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1944 และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 1947 มี
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นของตัวเอง และก็ยงัตัง้อยู่ในย่านใจกลาง
แหล่งธุรกจิของมาดรดิ ช่วงนอกฤดกูาล Estadio Santiago Bernabeu 
กจ็ะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของมาดรดิ โดยเฉพาะพื้นที่
ของพพิธิภณัฑย์ิง่น่าชมเพราะจดัแสดงถว้ยเกยีรตยิศ เปิดใหช้มสนาม 
ห้องพกันักกีฬา ยิง่ใหญ่และน่าชมสมกบัที่ชาวสเปนกล่าวไว้ว่านี่คอื
สโมสรที่ดทีี่สุดในประวตัิศาสตร์ แล้วแวะไปชมและถ่ายรูปสวยๆ ที่ 
พลาซ่า เดอ เอสปานย่าน (Plaza de Espanya) หรอื จตัุรสัสเปน 
สวนสาธารณะที่มสีวนสวยร่มรื่นภายใต้บรรยากาศที่แวดล้อมด้วย

อาคารสูงทนัสมยั และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดส าหรบัจตุัรสัแห่งนี้เหน็จะไม่มจีุดใดเกนิไปกว่าอนุสรณ์สถานของ มิ



 

 
 
 

 

เกล เดอ เซอบนัเตส นักประพนัธช์ื่อดงัชาวสเปน ทีม่ผีลงานชื่อก้องโลกไดแ้ก่ ดอน กโิฆเต้ นัน่เอง  แลว้
น าท่านถ่ายรูปที่ด้านหน้า พิพิธภณัฑ์ปราโด (Prado Museum) พิพิธภัณฑ์ที่ได้ร ับยกย่องให้เป็น
พพิธิภณัฑท์ีด่ทีีสุ่ด ยอดเยีย่มทีสุ่ด และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในสเปน ภายในไดจ้ดัเกบ็รกัษางานศลิปะระดบัโลก
ทัง้ของสเปนเองและจากทัว่โลกนับหมื่นชิ้นจากศตวรรษที่ 11-18 ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานชัน้เยี่ยมจาก
ศลิปินยิง่ใหญ่ไมว่่าจะเป็น Goya, El Greco, Murillo และ Velazquez และนอกจากงานศลิปะแลว้ ภายใน
ยงัจดัแสดงของสะสมของราชวงศ์ตัง้แต่ยุคของ พระเจา้ชารล์สท์ี ่3 อกีดว้ย อกีทัง้ตวัอาคารพพิธิภณัฑ์ก็
ยงัสวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสกิ และมกีารต่อเตมิส่วนนัน้ส่วนนี้เรื่อยมาจนสวยงาม
อยา่งทีเ่ราเหน็ 

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

2,000 ปีที่เคยถูกยดึครองด้วยมวัร ์ยวิและครสิต์ กลายเป็นเมอืง 3 
วฒันธรรมและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัชดัเจน โทเลโดตัง้อยูบ่นเนินเขา
และถูกลอ้มดว้ยแม่น ้า Tajo มรี่องรอยของก าแพงใหญ่ทีล่อ้มเมอืงไว ้
มป้ีอมปราการใหญ่ และมอีาคารทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ
ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ในศตวรรษที ่12 มากมาย ในช่วงศตวรรษที ่16 โทเลโดเคยเป็นเมอืงหลวงสเปนมาก่อน
มาดรดิ และกต็ัง้อยูห่่างจากมาดรดิประมาณ 70 กโิลเมตร โทเลโดปัจจบุนัยงัคงความเป็นเมอืงเลก็ๆ แต่มี
เสน่หแ์ละน่าเที่ยวมาก ใจกลางเมอืงมทีัง้ความคลาสสกิ ความทนัสมยั ครบถ้วนความเป็นเมอืงน่าเที่ยว
อกีแห่งของโลก อาคารสวยๆ และรา้นคา้สนิคา้ทีร่ะลกึมเียอะมาก และเพราะในอดตีโทเลโดเคยเป็นแหล่ง
โลหะส าหรบัผลติมดีและดาบทีส่ าคญัของประเทศ เราจงึไดเ้หน็สนิคา้ชนิดนี้ซึง่เป็นสนิคา้ขึน้ชื่อวางขายอยู่
เตม็ไปหมดในทุกซอกซอย  

 น าท่านเขา้ชมภายใน มหาวิหารพริมาดา (Cathedral Primada) หรอื 
มหาวิหารแห่งโทเลโด  มหาวหิารใหญ่บนเนินเขาเหนือเมอืงโทเลโดแห่ง
นี้เป็นศูนย์รวมทางศาสนาของเมอืงมาตัง้แต่การเริม่ก่อสร้างในปี 1227 
บนฐานรากของมหาวหิารเก่าแก่ที่เคยตัง้อยู่ตรงนี้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 6 แม้
จะใชเ้วลาก่อสรา้งเป็นเวลานานและไดม้กีารก่อสรา้งเพิม่เตมิขึน้มาเรื่อยๆ 

ในแต่ละยุคแต่ละสมยั แต่สิง่ทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของทีน่ี่ตลอดมากค็อืสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง
หรหูราสุดอลงัการตามสไตลโ์กธคิ ตัง้แต่รปูปั้นสุดประณีต ลวดลายตามเสาและก าแพง ยงัมคีอลเลกชัน่
ภาพวาดและงานศลิปะล ้าค่าอกีมากให้ได้ชมกนัภายในมหาวหิารแห่งนี้ และเมื่อรวมกบัย่านเมอืงเก่าที่
น่าสนใจไมน้่อยกว่ากนัของโทเลโดแลว้ ท าใหไ้ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี 1986 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 
 
 

 

 เดนิทางกลบัสู่ มาดริด อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ถนนเซอรร์าโน่ (Serrano Street) ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัที่ทัว่ทัง้
ถนนจะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมแฟชัน่ชื่อดงั ทัง้สนิคา้แบรนดอ์ื่นๆ จากทัว่โลกและแบรนดข์องสเปน
กส็ามารถพบไดท้ีน่ี่ทัง้หมด เช่น Camper, Loewe, Hossintropia และอกีมากมาย ในขณะทีร่า้นจ าหน่าย
งานศลิปะและของเก่าสะสมกม็ใีหเ้ลอืกชมอยูไ่มน้่อย  

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

เดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง Las Rozas เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงกันอย่าง
เต็มที่ที่ Las Rozas Village แหล่งช้อปป้ิงสุดอลงัการที่ห่างออกมาจาก
มาดรดิทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือเลก็น้อย เดนิทางดว้ยรถยนต์ประมาณ
ครึ่งชัว่โมงเท่านัน้ ย่านนี้สินค้าแบรนด์เนมเพียบ ใครอยากได้กระเป๋า
เดนิทาง กระเป๋าหนัง รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์สเปนและราคาถูกกว่าซื้อที่
ไหนๆ แถมยงัไดร้บัคนืภาษรีาว 16-17 เปอรเ์ซน็ตอ์กีดว้ย   

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
น าท่านเดินทางต่อสู่ เมือง เซโกเวีย (Segovia) เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลก 
เพราะฉะนัน้แทบไมต่้องอธบิายถงึความยิง่ใหญ่และเก่าแก่ทีปั่จจุบนักลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัและ
โด่งดงัของสเปนไปแลว้ และนับตัง้แต่มกีารประกาศขึน้ทะเบยีนมรดกโลกใหก้บัสมบตัชิาตไิปเมื่อปี 1985 
โดยองค์การยูเนสโก้ นับแต่นัน้มา เซโกเวยีก็เป็นที่รูจ้กัไปทัว่โลก น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าเซโก
เวีย ทีส่ื่อและแสดงถงึความเป็นสเปนโบราณไดอ้ย่างด ีดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร ป้อมปราการใหญ่บน
เนินเขา ปราสาท และอนุสรณ์สถานต่างๆ ที่ได้ถูกอนุรกัษ์มาตัง้แต่ช่วงยุคกลาง พาท่านชมและถ่ายรูป
กบัไฮไลท์ที่โดดเด่นและยิง่ใหญ่ที่สุดของเซโกเวยี สะพานส่งน ้าโรมนั (The Roman Aqueduct) เป็น
สิง่ก่อสรา้งทีท่ าดว้ยหนิแกรนิตสงูใหญ่อลงัการมาก คอืสะพานส่งน ้าโบราณทีเ่ชื่อว่าสรา้งขึน้ตัง้แต่ในสมยั

ศตวรรษที ่1 ทีเ่หน็แลว้แทบไมน่่าเชื่อว่าเก่าแก่ขนาดนี้เหตุใดจงึยงัคง
ความสมบูรณ์ของงานก่อสร้างได้ดเียี่ยมอย่างที่เห็น ได้รบัการดูแล
บูรณะอยู่สม ่าเสมอและมกีารบูรณะครัง้ใหญ่เมื่อปี 1990 หลงัจากที่
ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1985 จุดประสงค์ของการ
สร้างนัน้ก็เพื่อดึงน ้าจากภูเขาฟากหนึ่งซึ่งอยู่นอกเมอืงส่งผ่านเข้า
มาถงึในตวัเมอืงด้วยระยะทางยาวที่เคยถูกบนัทกึไว้ในยุคแรกสรา้ง
คอืประมาณ 15 กโิลเมตร ปัจจบุนัเหลอืใหเ้หน็เพยีงแค่ประมาณ 894 
เมตรและสูง 28 เมตร ใช้หนิมากกว่า 25,000 ก้อน เที่ยวชม จตัุรสั
พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ที่อยู่ ในเขตเมืองเก่า ปัจจุบัน
กลายเป็นมุมท่องเทีย่วไปแลว้ ดว้ยลกัษณะของพืน้ทีท่ีแ่บ่งเป็นตรอก



 

 
 
 

 

ซอกซอยใหญ่น้อยเก่าคลาสสกิจงึให้บรรยากาศเหมอืนเรายอ้นกลบัไปสู่อดตีแห่งสเปน และจุดเด่นของ
พลาซ่า มายอรแ์ห่งนี้ก็คอื มหาวิหารแห่งเซโกเวีย (Segovia Cathedral) มหาวหิารส าคญัของเมอืงที่
สรา้งอย่างหรูหราประณีตด้วยสไตล์โกธคิ วหิารแห่งนี้เป็นวหิารของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิที่
อุทศิแด่พระแม่มาร ีมหาวหิารแห่งเซโกเวยีนัน้มขีนาดใหญ่และสงัเกตุเหน็ได้ง่ายด้วยอาคารขนาดใหญ่
และยอดแหลมทีอ่ยูใ่นทุกๆ ยอดมมุของวหิารและหอระฆงัสูง 90 เมตร  ทีพ่ลาซ่า มายอร ์มสีถานทีส่ าคญั
หลายแห่งตัง้อยู่มุมนัน้มุมนี้  ยงัมีจุดช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองมากมาย และก็มากพอๆ กับร้านอาหาร 
โดยเฉพาะอาหารขึน้ชื่อทีม่กัพบได้บ่อยในย่านนี้กค็อื “Cochinillo” ซึง่เป็นอาหารจานเดด็ทีท่ าจากลูกหมู
ทัง้ตวัน ามายา่งจนสุกหอม กรอบนอกนุ่มใน ราดซอสใหเ้นื้อหมฉู ่าก่อนกนิ 
น าท่านเดนิทางสู่ อาบิล่า (Avila) เมอืงสวยรมิแม่น ้าอาดาคา และตวัเมอืงอยู่สูงเหนือระดบัน ้าทะเลถงึ 
1,131 เมตร ภายในเมอืงมากมายดว้ยสถาปัตยกรรมตัง้แต่ยุคกลาง 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 เป็นเมอืงทีก่่อตัง้มาตัง้แต่ก่อนยคุโรมนัโบราณ ท าใหร้ ่ารวยดว้ยสถาปัตยกรรมยิง่ใหญ่มากมายทีไ่ด้
ถูกอนุรกัษ์เอาไวอ้ย่างด ีเป็นทีต่ ัง้ของหนึ่งในมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่และดทีีสุ่ดของสเปน และเมอืงซาลามงั
กาก็ได้ถูกจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1988 ผ่านชมและถ่ายรูปกับ 
มหาวิทยาลยัแห่งซาลามงักา (University of Salamanca) มหาวทิยาลยัที่เก่าแก่ที่สุดและยงัเปิดท า
การอยู่อนัดบั 3 ของโลก เป็นมหาวทิยาลยัที่ก่อตัง้ขึ้นครัง้แรกตัง้แต่ปี 1134 และกลายเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาและเรียนรู้ในแถบภูมิภาคนี้ตัง้แต่นั ้นเป็นต้นมา ปัจจุบันก็ยังคงอันดับการเป็นหนึ่ งใน
มหาวทิยาลยัชัน้น าของประเทศ เราจะไดเ้หน็อาคารโบราณทีไ่ดถู้กดูแลรกัษาอย่างด ี ยิง่ใหญ่และงดงาม
ด้วยลวดลายตามผนังและสไตล์การสรา้งตามแบบสเปนโบราณ ผ่านชมมหาวหิารใหญ่ของซาลามงักา 
มหาวิหารเก่าแห่งซาลามงักา (Old Cathedral of Salamanca) และ มหาวิหารใหม่แห่งซาลามงักา 
(New Cathedral of Salamanca) แม้จะนับเป็น 2 มหาวหิารใหญ่แต่เป็นมหาวหิารที่เชื่อมต่อกันจนดู
เหมอืนเป็นมหาวหิารเดยีว ตวัมหาวหิารเก่านัน้ไดเ้ริม่ถูกก่อตัง้ขึน้โดย บชิอปเจโรม ในช่วงศตวรรษที ่12 
ก่อนจะเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยในศตวรรษที ่14 สวยงดงามตามสไตลโ์กธคิผสมผสานกบัสไตลโ์รมาเนสก์ เป็น
มหาวหิารของนิกายคาทอลกิทีอุ่ทศิแด่เซนต์แมรีแ่ห่งทอ้งทะเล ภายในงดงามดว้ยภาพวาดจากศลิปินชื่อ
ดงัหลายต่อหลายท่าน ภายนอกหรหูราดว้ยรปูปั้นและการแกะสลกัตามสไตลโ์กธคิ และต่อมาในศตวรรษ
ที ่16 กไ็ดเ้ริม่ก่อสรา้งมหาวหิารใหมแ่ห่งซาลามงักาขึน้ และแลว้เสรจ็ในศตวรรษที ่18 สงา่งามดว้ยสไตล์
สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างโกธคิ บารอก และเรเนสซองก ์ดว้ยความส าคญัและเก่าแก่ท าใหถู้กยก
ใหเ้ป็นอนุสรณ์แห่งชาตไิปเรยีบรอ้ย น าท่านสู่ จตัรุสัพลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) จตุัรสัขนาดใหญ่ใจ



 

 
 
 

 

กลางเมอืงซาลามงักาที่เป็นจุดนัดพบยอดนิยมมาช้านาน ตวัจตุัรสัได้ถูกสรา้งขึ้นในสไตล์สเปนดัง้เดิม
ผสมผสานกบัสไตล์บารอกที่เข้ากนัอย่างด ีโดยรอบจตุัรสันัน้จะล้อมด้วยอาคารใหญ่ 3 ด้าน มรี้านค้า 
ร้านอาหาร ให้เดนิชม จตุัรสัแห่งนี้ยงัได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจตุัรสัที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสเปน  แล้วไป
ถ่ายรปูกบัดา้นหน้าของ พระราชวงัมอนเทอรเ์รย ์(Palace of Monterrey) ทีเ่ป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มที่
แต่สวยด้วยศลิปะสไตล์เรเนสซองก์ที่เห็นได้โดยรอบอาคาร อาคารอายุกว่า 450 ปีหลงันี้ยงัเป็นที่เก็บ
รกัษางานศลิปะ ตราประจ าตระกูล และวตัถุโบราณอกีมากมายไวภ้ายใน      

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นัง่รถโคช้สู่เมอืง บาดาโฆซ (Badajoz) เมอืงใหญ่รมิแม่น ้ากวาเดยีน่า อยูห่่างออกไปจากชายแดน
โปรตุเกสไมไ่กล และดว้ยเหตุนี้ท าใหเ้มอืงบาดาโฆซผลดัเปลีย่นผูป้กครองอยูบ่่อยครัง้ระหว่างสเปนและ
โปรตุเกส ซึง่สามารถสงัเกตเหน็ไดง้า่ยจากวฒันธรรมศลิปะทีผ่สมผสานระหว่าง 2 ประเทศทีเ่หน็ไดท้ัว่
เมอืง 

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

นัง่รถโคช้ขา้มชายแดนเขา้สู่เขต ประเทศโปรตุเกส (Portugal) มุ่งหน้าสู่เมอืง แอวรู่า (Evora) ทีต่ัง้อยู่
ทางตอนกลางของโปรตุเกส เป็นเมอืงเก่าแก่และเป็นหนึ่งในสมาชกิของเครอืข่ายเมอืงที่โบราณที่สุดใน
ยุโรป เราจะไดเ้หน็ร่องรอยของความเก่าแก่และความยิง่ใหญ่แต่เก่าก่อนของเมอืงได้จากสถาปัตยกรรม
จากหลายยคุหลายสมยัตัง้แต่ วหิารโรมนั ก าแพงเมอืงจากยคุกลาง โบสถ ์และวหิารอกีมาก ทัง้หมดนี้ท า
ให้ย่านเมอืงเก่าแอวูร่าเป็นที่นิยมและน่าสนใจมากเมอืงหนึ่ง น าท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารแอวูร่า 
(Evora Cathedral) สมบตัชิิน้ส าคญัของแอวูร่าทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี 1988 
เป็นวหิารในศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 บนเนินเขา
เหนือเมอืงแอวูร่า เพื่ออุทศิแด่พระแม่มาร ีเดมิทนีัน้ไดส้รา้งออกมาอย่างเรยีบง่าย ต่อมาไดม้กีารต่อเตมิ
และตกแต่งเพิม่ขึน้จนเป็นมหาวหิารหลงัใหญ่ในสไตลโ์กธคิ มหาวหิารแอวรูา่เป็นมหาวหิารจากยคุกลางที่
มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด และไดช้ื่อว่าเป็นตวัอย่างสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิที่ดทีีสุ่ดในโปรตุเกส ยิง่ใหญ่ดว้ย 2 
หอคอย ภายในนัน้ไดอ้อกแบบมาโดยไดร้บัอทิธพิลมาจาก มหาวหิารแห่งลสิบอน เราจะไดเ้หน็โถงหลงัคา
สงูตกแต่งดว้ยรปูปั้น รปูแกะสลกั ภาพวาด และกระจกสรีปูกุหลาบสไตลโ์กธคิชวนมอง อกีจดุหนึ่งทีเ่มอืง
มายงัมหาวหิารแอวูร่าแล้วต้องไม่พลาดชมก็คอื โถงทางเดิน (Cloister) ที่อยู่ภายในมหาวหิารแอวูร่า
นี่เอง เป็นโถงทีส่รา้งขึน้ในช่วงปี 1314-1340 โดยองิตามโถงทางเดนิของมหาวหิารลสิบอนเช่นเดยีวกบั
ตวัวหิาร งดงามดว้ยการตกแต่งเล่นรายละเอยีดของซุม้โคง้ ในแต่ละมุมของทางเดนินี้จะมรีปูปั้นหนิอ่อน
สไตลโ์กธคิตัง้ อยู่ เสรมิใหท้างเดนิน้ียิง่น่ามองน่าเดนิขึน้อกี    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 
 
 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ลิสบอน (Lisbon) เมอืงหลวงของประเทศโปรตุเกสควบต าแหน่งเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด 
ตวัเมอืงตัง้อยูร่มิชายฝัง่มหาสมทุรแอตแลนตกิ เป็นเมอืงเก่าแก่ทีม่อีายกุว่า 3,000 ปี เป็นเมอืงศูนยก์ลาง
ทัง้ดา้นการศกึษา คมนาคม การเงนิ เศรษฐกจิ ศลิปะ และท่องเทีย่ว เป็นหนึ่งในเมอืงที่เก่าแก่ทีสุ่ดของ
ยโุรปตะวนัออก น่าสนใจดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและววิสวยๆ โดยรอบตวัเมอืง  
น าท่านชม ลิฟตแ์ห่งคารโ์ม (Santa Justa Elevator) สถาปัตยกรรมคู่เมอืงลสิบอนมาตัง้แต่อดตี และรัง้
ต าแหน่งลฟิต์เก่าแก่ทีส่รา้งในสไตลน์ีโอโกธกิมาตัง้แต่ปี 1902 ลฟิต์แห่งคารโ์มมคีวามสูง 45 เมตร สรา้ง
ในจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนไบซาและถนนลารโ์ก เดอ คารโ์ม ดา้นบนของลฟิต์จะมทีางเดนิน าไปพบกบั
คาเฟ่และจดุชมววิเมอืงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของลสิบอน 

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) หอคอยทีเ่กดิขึน้ใน

ยคุทีโ่ปรตุเกสก าลงัคกึคกัรุ่งเรอืงกบัโครงการส ารวจเสน้ทาง ซึง่
ส าหรบัชาวโปรตุเกสเองยุคนัน้มผีูก้ล้าออกส ารวจเส้นทางเยอะ
มาก หอคอยเบเลม็สรา้งขึน้ในปี 1515 เพื่อใหเ้ป็นป้อมปราการ 
และใช้เวลาสร้างนาน 6 ปี แต่ครัง้นัน้สร้างแล้วกลับไม่ได้ใช้
ประโยชน์อะไรเลย สุดท้ายจงึปรบัเปลี่ยนมาเป็นคุกส าหรบัคุม
ขงันักโทษแทน และนัน่คงเป็นคุกที่สวยงามที่สุดในโลก เพราะ
ตวัหอคอยออกแบบดว้ยศลิปะมานูเอลสไตล ์สรา้งจากหินทราย
สขีาว บนยอดหอคอยทัง้สีมุ่มประดบัดว้ยไมก้างเขน จนสุดทา้ย
เลิกการใช้เป็นคุกก็กลายมาเป็นป้อมอเนกประสงค์ผสม
ประภาคารที่สามารถชมความสวยงามเวิ้งว้างของมหาสมุทร
แอตแลนตกิได ้ในขณะที่คนจ านวนไม่น้อยมกัเรยีกหอคอยแห่งว่า “หอคอยแห่งการจากมาและจากไป” 
เพราะไม่ว่าทมีส ารวจชาวโปรตุเกสใดจะออกเรอืไปส ารวจเส้นทางส ารวจทวปีหรอืเดนิทางกลบัมาถงึ
แผ่นดนิเกดิก็จะมาอยู่กนัที่จุดนี้ และกจ็ะเป็นจุดที่มคีนมาคอยส่งค าอวยพรและคอยรบันักเดนิทางมาช้า
นาน ปัจจบุนัหอคอยเบเลม็ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปแลว้ และพืน้ทีโ่ดยรอบหอคอยกถ็ูกปรบั
ให้เป็นสวนสาธารณะและจุดแวะพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืง แล้วไปชม อนุสาวรียแ์ห่งการค้นพบ 
(Monument to the Discoveries) บนฝัง่แม่น ้า Tagus เราจะเหน็ประตมิากรรมชิน้ใหญ่ตัง้ตระหง่านท้า
แรงลมมาเนิ่นนาน นี่ไมไ่ดเ้ป็นแค่หนิสลกัธรรมดาแต่คอืสิง่สะทอ้นถงึความยิง่ใหญ่ของการเป็นชนชาตนิัก
ส ารวจของชาวโปรตุเกสมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 และเมื่อเขา้ไปชมใกล้ๆ  เรากจ็ะไดเ้หน็ถงึรายละเอียดที่
ถูกสลกัไว้บนแผ่นหนิที่มชีื่อว่า “Monument to the Discoveries” แห่งนี้ และถือเป็นอนุสาวรยี์แห่งการ
คน้พบทีอ่อกแบบใหเ้หมอืนหวัเรอืเดนิทะเลล าใหญ่ทีม่เีหล่านักส ารวจก าลงัน าพาเรอืล านี้ออกสู่มหาสมุทร



 

 
 
 

 

กวา้ง บุคคลทีเ่ป็นผูน้ าประทบัยนือยู่หวัแถวคอื “Prince Henry the Navigator” ทีท่รงไดร้บัพระสมญัญา
นามว่าเป็น “เจา้ชายนักเดนิทาง” อนุสาวรยีช์ิ้นนี้สรา้งต่อเตมิจากของเดมิที่เคยพงัทลายมาแล้ว ปีที่เริม่
สรา้งคอืปี 1960 ซึง่เป็นวนัครบรอบ 500 ปีการจากไปของ Prince Henry the Navigator พระองคน์ี้ ส่วน
บุคคลทีเ่หน็ยนืร่วมกนัอยู่คอืเหล่าลูกเรอืและกลุ่มมชิชนันารทีีร่่วมเดนิทางเผยแผ่ศาสนา มนีักวาดแผนที่ 
นักวทิยาศาสตร์ พ่อค้า รวมแล้วราว 30 คนที่อยู่ด้วยกนัเคยีงข้าง Prince Henry the Navigator ในทุก
เสน้ทาง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเทีย่วชม ย่านไบซา (Baixa) ยา่นส าคญัใจกลางเมอืงลสิบอน ทีเ่มือ่นกัท่องเทีย่วมายงัลสิบอนแลว้ 
ก็ต้องมาเริม่ต้นกันที่ย่านนี้ เป็นย่านที่สวยและน่าเดินชม ไม่ว่าจะเป็นจตุัรสัใหญ่สุดอลงั ชมความมี
ชวีติชวีาของตวัเมอืง หรอืจะเป็นเดนิดูและช้อปป้ิงในร้านค้าต่างๆ ที่เรยีงรายมากมายอยู่ในบรเิวณนี้  
ย่านไบซานี้เป็นย่านหนึ่งที่ได้รบัความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่เมื่อปี 1755 
หลงัจากนัน้ได้มกีารบูรณะและสรา้งอาคารต่างๆ ขึน้ใหม่ในสไตล์นีโอคลาสสกิทีส่ง่าและหรหูรากว่าเดมิ 
พรอ้มทัง้ออกแบบให้มคีวามทนทานต่อแผ่นดนิไหวด้วย ถดัมาน าท่านเที่ยวชม จตัุรสัพราก้า  โด โค
เมอรซิ์โอ (Praca do Comercio) จตุัรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในลสิบอนแห่งนี้เป็นศูนยก์ลางการคา้ขายแลกเปลีย่น
มาช้านาน จัตุร ัสพราก้า โด โคเมอร์ซิโอ แห่งนี้ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังเหตุ
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในปี 1755 โดยแต่เดมิแล้วพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัรเิบร่า (Ribeira 
Palace) มาก่อน แต่ตวัพระราชวงัเสยีหายพงัทลายไปสิน้จากคลื่นสนึามทิีเ่ป็นผลกระทบจากแผ่นดนิไหว 
ลกัษณะจตุัรสัจะเป็นแบบอาคารลอ้ม 3 ดา้น และเปิดอกีดา้นหนึ่งหนัหน้าให ้แม่น ้าเทกสั (Tagus River) 
มซีุม้ประตูใหญ่ทีต่กแต่งอยา่งดเีป็นทางเชื่อมต่อไปยงั ถนนออกสัตา้ (Rua Augusta) ถนนสายชอ้ปป้ิงชื่อ
ดงัของลสิบอน และทีต่รงกลางจตุัรสันัน้โดดเด่นดว้ยรปูปั้นขนาดใหญ่ของ พระเจา้ฌเูซที ่1 (King Jose I) 
เป็นอกีหนึ่งเอกลกัษณ์ของจตุัรสัแห่งนี้ แลว้ผ่านชมสะพานแขวน The Vasco da Gama Bridge ทีส่รา้ง
ขึน้ในปี 1974 หลงัเกดิการปฏวิตัใินโปรตุเกส และกก็ลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในยุโรปดว้ยระยะ
ความยาวรวมทางเชื่อม 17.2 กิโลเมตรทอดข้ามแม่น ้าเทกสั และสร้างเป็นสะพาน 2 ชัน้ โดยชัน้บน
ส าหรบัรถยนต ์ชัน้ล่างส าหรบัรถไฟ และกช็่วยลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในลสิบอนไดม้าก 

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) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด

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 สมัผสักบัสถานทีท่ีไ่ดร้บัการกล่าวขานว่า มาเทีย่วโปรตุเกส
ก็ต้องมาที่นี่เพื่อหาสมัผสักบัความเป็นที่สุดของทัง้ยุโรปและของโลกด้วยซ ้า และเมื่อยนือยู่ที่ Cabo Da 
Roca เบื้องหน้าคือมหาสมุทรแอตแลนติก ข้ามมหาสมุทรไปนัน่คือทวปีอเมรกิา และที่นี่ก็ถือเป็นจุด
ก าเนิดของการเดินเรอืส ารวจทวีปของหลายบุคคลส าคญัแห่งประวตัิศาสตร์โลกรวมถึงครสิโตเฟอร์ 
โคลมับสัดว้ย 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซินทรา (Sintra)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเที่ยวชมเมอืง ซินทรา (Sintra) เมอืงที่ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงลิสบอนไป

ประมาณ 30 กโิลเมตร มอีากาศด ีมสีถาปัตยกรรมสวย โรแมนตกิ ของกนิอรอ่ย และกเ็ป็นเมอืงท่องเทีย่ว
ทีท่ ารายไดใ้หก้บัโปรตุเกสจากการไดต้อ้นรบันักท่องเทีย่วถงึปีละ 13,000,000 คน เมอืงซนิทราเป็นเมอืง
ที่สวยและงดงามทัง้ด้วยจากธรรมชาตสิวยๆ ที่รายล้อมเมอืง และด้วยอาคารสไตล์โรมนัทสิตกิจากยุค
ศตวรรษที ่19 อนัเลื่องชื่อ เป็นเมอืงทีม่ากดว้ยปราสาท พระราชวงัเก่าแก่จากหลายยคุหลายสมยั ทีไ่ดร้บั
ดูแลรกัษาอย่างด ีจนท าใหเ้มอืงซนิทราแห่งนี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก้ไป
เมื่อปี 1995 นอกจากนี้เมอืงซนิทรายงัได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมอืงที่มคีวามเป็นอยู่ที่ดแีละน่าอยู่มากของ
โปรตุเกสอกีดว้ย 

 เดินทางสู่เมอืง ลิสบอน (Lisbon) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสนิค้าของที่ระลกึที่ ถนนออกสัต้า (Rua 
Augusta) อกีหนึ่งถนนสายชอ้ปป้ิงชื่อดงัแห่งเมอืงลสิบอน มากมายทัง้ดว้ยรา้นอาหารและรา้นค้า ตัง้แต่
แบรนดส์เปนธรรมดาๆ ไปถงึแบรนดเ์ลอืกซือ้ หรอืจะเดนิเล่นชมววิเมอืง อาคารสวยๆ กไ็ด ้ 
ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

21.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 194 แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

 
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 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 
11-19 ก.ย. 61   

25 ก.ย.-3 ต.ค. 61 

49,900 
ตลุาคม 

10-18 ต.ค. 61 

16-24 ต.ค. 61 

พฤศจิกายน 
13-21 พ.ย. 

28 พ.ย.-6 ธ.ค. 

ธนัวาคม 1-9 ธ.ค. 

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



 

 
 
 

 

✗ 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 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 20 วนั 
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 และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ 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 างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวซี่า) ควรเลอืกเล่มทีม่กีาร
เขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไมต่่าํกว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม
กบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภูมลิ าเนา พรอ้มกบัหนังสอืรบั
ทางการเงนิทีอ่อกจากธนาคาร (Bank Certificate)  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ท างานของท่าน 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. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้ง ใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืใน
การเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซ่ีาก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ 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 ิ          มสุลมิ      

    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 ** 
 


