Spain Portugal 9 D 6 N
ชม 5 มรดกโลก โทเลโด เซโกเวีย ซาลามังก้า ซิ นทรา และมหาวิ หารแอวูร่า

พิเศษ!! ชมระบําฟาเมงโก
วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
02.00 น.
06.00 น.
07.25 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การ
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ดูไบ - มาดริด
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK371
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมือง มาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK141 (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.40 น.

เดินทางถึงมาดริด ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนนําทุกท่านออกเดินทางสู่เมือง มาดริด (Madrid) นํา
ท่านเทีย่ วชมมาดริด เมืองทีม่ สี ถานะเป็ นทัง้ เมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของสเปน มาดริดสวยงามสม
ความเป็ นเมืองหลวงเพราะตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองริมแม่น้ํา Manzanares เดิมทีนั ้นเมืองหลวงของสเปนใน
อดีตคือโทเลโด แต่เพราะความงามของมาดริดถูกพระทัยของกษัตริยช์ าร์ลที่ 5 เป็ นอย่างมากจนพระเจ้า
ฟิ ลลิปที่ 2 ซึง่ เป็ นพระราชโอรสจึงทรงถวายความจงรักภักดีโดยการย้ายวังหลวงจากโทเลโดไปยังมาดริด
ในปี 1561 จากนัน้ ทุกความยิง่ ใหญ่ในเชิงสิง่ ก่อสร้างก็เกิด ขึน้ ใน
มาดริดเรื่อยมา และโชคดีมากทีไ่ ด้รบั การบูรณะมาตลอดจนคงอยูใ่ ห้
คนรุ่นเราได้ชม ยอมรับว่ายิง่ ใหญ่และสวยงามมากจริงๆ อีกทัง้ ยัง
เป็ นเมืองทีม่ พี น้ื ทีส่ เี ขียวเยอะมากเป็ นอันดับ 2 รองจากญี่ป่ นุ นํา
ท่านชมและถ่ายรูปกับ น้าพุซิเบเลส (Cibeles Fountain) นํ้าพุ
ขนาดใหญ่ทอ่ี ลังการด้วยประติมากรรมของเทพีซเิ บเลสผูส้ ง่างาม
โดยเทพีองค์น้ีจะถือคทาในมือข้างหนึ่ง ส่วนมืออีกข้างจะใช้ควบคุม
ราชรถสิงโตคู่ เชื่อกันว่าเทพีซเิ บเลสเป็ นผูป้ ระทานความสุขและความบริบรู ณ์มาให้ นํ้าพุแห่งนี้ตงั ้ อยูท่ ใ่ี จ
กลาง พลาซ่า เดอ ซิ เบเลส (Plaza de Cibeles) จัตุรสั ใหญ่ใจกลางเมืองมาดริด สําหรับนํ้าพุแห่งนี้สร้าง
ขึน้ ตัง้ แต่ปี 1895 แต่กย็ งั สะกดสายตาผูค้ นทีผ่ ่านไปมาไว้ได้ไม่คลาย นําท่านชม ประตูเมืองอัลคาลา
(Alcala Gate) ประตูใหญ่กลางจัตุรสั
พลาซ่า เดอ ลา อิ นดีเพนเดนเซีย
(Plaza de la
Independencia) เป็ นประตูทเ่ี ป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์สาํ คัญของมาดริด
และปัจจุบนั ก็ได้ถูกยกให้เป็ น อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เลยทีเดียว หลังจาก
ยุคโรมันแล้วประตูแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นประตูชยั ยุคใหม่แห่งแรกทีไ่ ด้ถูกสร้าง
ขึน้ ในยุโรปเมื่อปี 1764 ด้วยสถาปัตยกรรมในสไตล์นีโอคลาสสิก ใช้เวลา
สร้างนานถึง 9 ปี จนเสร็จสิน้ ได้เป็ นประตูขนาดใหญ่ทม่ี ที รงเป็ นประตูโค้ง
3 ประตูและประตูทรงสีเ่ หลีย่ ม 2 ประตูขนาบข้าง ตกแต่งด้วยรูปปัน้ และ
รูปแกะสลักโดยรอบประตูอย่างอลังการมาก แล้วนําท่านถ่ายรูปทีด่ า้ นหน้า
Estadio Santiago Bernabeu สนามฟุตบอลขนาดใหญ่ควบดีกรีการเป็ น
สนามเหย้าของ Real Madrid สโมสรฟุตบอลทีย่ งิ่ ใหญ่อกี ทีมหนึ่งของโลก
สนามแห่งนี้ยงิ่ ใหญ่ดว้ ยจํานวน 80,000 ทีน่ ั ่งซึง่ ปรับจากเดิมทีม่ ถี งึ
100,000 ทีน่ ั ่งรวมตั ๋วยืนให้เหลือเพียงตั ๋วนั ่งเท่านัน้ ตามกฎของฟี ฟ่า สนาม
ฟุตบอลแห่งนี้สร้างขึน้ ในปี 1944 และเปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการใ นปี 1947
มีสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดนิ เป็ นของตัวเอง และก็ยงั ตัง้ อยูใ่ นย่านใจกลางแหล่งธุรกิจของมาดริด ช่วงนอก
ฤดูกาล Estadio Santiago Bernabeu ก็จะกลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมของมาดริด โดยเฉพาะ
พืน้ ทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์ยงิ่ น่าชมเพราะจัดแสดงถ้วยเกียรติยศ เปิ ดให้ชมสนาม ห้ องพักนักกีฬา ยิง่ ใหญ่และ
น่าชมสมกับทีช่ าวสเปนกล่าวไว้วา่ นี่คอื สโมสรทีด่ ที ส่ี ุดในประวัตศิ าสตร์ แล้วแวะไปชมและถ่ายรูปสวยๆ
ที่ พลาซ่า เดอ เอสปานย่าน (Plaza de Espanya) หรือ จัตรุ สั สเปน สวนสาธารณะทีม่ สี วนสวยร่มรื่น
ภายใต้บรรยากาศทีแ่ วดล้อมด้วยอาคารสูงทันสมัย และทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดสําหรับจัตุรสั แห่งนี้เห็นจะไม่มจี ุด
ใดเกินไปกว่าอนุสรณ์สถานของ มิเกล เดอ เซอบันเตส นักประพันธ์ช่อื ดังชาวสเปน ทีม่ ผี ลงานชื่อก้อง
โลกได้แก่ ดอน กิโฆเต้ นั ่นเอง แล้วนําท่านถ่ายรูปทีด่ า้ นหน้า พิ พิธภัณฑ์ปราโด (Prado Museum)
พิพธิ ภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั ยกย่องให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทด่ี ที ส่ี ุด ยอดเยีย่ มทีส่ ุด และมีช่อื เสียงทีส่ ุดในสเปน ภายในได้
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จัดเก็บรักษางานศิลปะระดับโลกทัง้ ของสเปนเองและจากทั ่วโลกนับหมื่นชิน้ จากศตวรรษที่ 11-18 ซึง่ ล้วน
แต่เป็ นผลงานชัน้ เยีย่ มจากศิลปิ นยิง่ ใหญ่ไม่วา่ จะเป็ น Goya, El Greco, Murillo และ Velazquez และ
นอกจากงานศิลปะแล้ว ภายในยังจัดแสดงของสะสมของราชวงศ์ตงั ้ แต่ยคุ ของ พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 อีกด้วย
อีกทัง้ ตัวอาคารพิพธิ ภัณฑ์กย็ งั สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก และมีการต่อเติมส่วนนัน้
ส่วนนี้เรื่อยมาจนสวยงามอย่างทีเ่ ราเห็น
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Elba Madrid Alcala หรือระดับเดียวกัน
มาดริด – โทเลโด – มาดริด - ระบาฟาเมงโก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง โทเลโด (Toledo) เมืองโบราณอายุกว่า
2,000 ปี ทเ่ี คยถูกยึดครองด้วยมัวร์ ยิวและคริสต์ กลายเป็ นเมือง 3
วัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจน โทเลโดตัง้ อยูบ่ นเนินเขา
และถูกล้อมด้วยแม่น้ํา Tajo มีร่องรอยของกําแพงใหญ่ทล่ี อ้ มเมืองไว้
มีป้อมปราการใหญ่ และมีอาคารทีส่ ร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก
ทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ในศตวรรษที่ 12 มากมาย ในช่วงศตวรรษที่ 16 โทเลโดเคยเป็ นเมืองหลวงสเปนมาก่อน
มาดริด และก็ตงั ้ อยูห่ ่างจากมาดริดประมาณ 70 กิโลเมตร โทเลโดปัจจุบนั ยังคงความเป็ นเมืองเล็กๆ แต่มี
เสน่หแ์ ละน่าเทีย่ วมาก ใจกลางเมืองมีทงั ้ ความคลาสสิก ความทันสมัย ครบถ้วนความเป็ นเมืองน่าเทีย่ ว
อีกแห่งของโลก อาคารสวยๆ และร้านค้าสินค้าทีร่ ะลึกมีเยอะมาก และเพราะในอดีตโทเลโดเคยเป็ นแหล่ง
โลหะสําหรับผลิตมีดและดาบทีส่ าํ คัญของประเทศ เราจึงได้เห็นสินค้าชนิดนี้ซง่ึ เป็ นสินค้าขึน้ ชื่อวางขายอยู่
เต็มไปหมดในทุกซอกซอย
นําท่านเข้าชมภายใน มหาวิ หารพริ
มาดา
หารแห่
โทเลโด
ขึน้ มาเรื
่อยๆ(Cathedral
ในแต่ละยุคPrimada)
แต่ละสมัยหรื
แต่อสมหาวิ
งิ่ ทีโ่ ดดเด่
นเป็ นงเอกลั
กษณ์มหาวิ
ของ หารใหญ่บน
ทีน่ ่ีตลอดมาก็คอื สถาปัตยกรรมและกา รตกแต่งหรูหราสุดอลังการตาม
สไตล์โกธิค ตัง้ แต่รปู ปัน้ สุดประณีต ลวดลายตามเสาและกําแพง ยังมีคอล
เลกชั ่นภาพวาดและงานศิลปะลํ้าค่าอีกมากให้ได้ชมกันภายในมหาวิหาร
แห่งนี้ และเมื่อรวมกับย่านเมืองเก่าทีน่ ่าสนใจไม่น้อยกว่ากันของโทเลโด
แล้ว ทําให้ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1986
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ มาดริด อิสระช้อปปิ้ งย่าน ถนนเซอร์ราโน่ (Serrano Street) ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังที่ ทั ่วทัง้
ถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมแฟชั ่นชื่อดัง ทัง้ สินค้าแบรนด์อ่นื ๆ จากทั ่วโลกและแบรนด์ของสเปน
ก็สามารถพบได้ทน่ี ่ีทงั ้ หมด เช่น Camper, Loewe, Hossintropia และอีกมากมาย ในขณะทีร่ า้ นจําหน่าย
งานศิลปะและของเก่าสะสมก็มใี ห้เลือกชมอยูไ่ ม่น้อย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมการ แสดงระบาฟลาเมงโก้ โชว์ช่อื ดังซึง่
เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศสเปน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Elba Madrid Alcala หรือระดับเดียวกัน
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มาดริด – Las Rozas Village – เซโกเวีย – อาบิล่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมือง Las Rozas เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันอย่างเต็มทีท่ ่ี Las
Rozas Village แหล่งช้อปปิ้ งสุดอลังการทีห่ ่างออกมาจากมาดริดทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อย เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณครึง่ ชั ่วโมง
เท่านัน้ ย่านนี้สนิ ค้าแบรนด์เนมเพียบ ใครอยากได้กระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าหนัง รองเท้า เสือ้ ผ้าแบรนด์สเปนและราคาถูกกว่าซือ้ ทีไ่ หนๆ แถม
ยังได้รบั คืนภาษีราว 16-17 เปอร์เซ็นต์อกี ด้วย
อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นําท่านเดินทางต่อสู่เมือง เซโกเวีย (Segovia) เมืองทีถ่ ูกขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งมรดกโลก
เพราะฉะนัน้ แทบไม่ตอ้ งอธิบายถึงความยิง่ ใหญ่และเก่าแก่ทป่ี ัจจุบนั กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวทีส่ าํ คัญและ
โด่งดังของสเปนไปแล้ว และนับตัง้ แต่มกี ารประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกโลกให้กบั สมบัตชิ าติไปเมื่อปี 1985
โดยองค์การยูเนสโก้ นับแต่นนั ้ มา เซโกเวียก็เป็ นทีร่ จู้ กั ไปทั ่วโลก นําท่านเทีย่ วชม ย่านเมืองเก่าเซโก
เวีย ทีส่ ่อื และแสดงถึงความเป็ นสเปนโบราณได้อย่างดี ด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร ป้ อมปราการใหญ่บน
เนินเขา ปราสาท และอนุสรณ์สถานต่างๆ ทีไ่ ด้ถูกอนุรกั ษ์มาตัง้ แต่ช่วงยุคกลาง พาท่านชมและถ่ายรูป
กับไฮไลท์ทโ่ี ดดเด่นและยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของเซโกเวีย สะพานส่งน้าโรมัน (The Roman Aqueduct) เป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีท่ าํ ด้วยหินแกรนิตสูงใหญ่อลังการมาก คือสะพานส่งนํ้าโบราณทีเ่ ชื่อว่าสร้างขึน้ ตัง้ แต่ในสมัย
ศตวรรษที่ 1 ทีเ่ ห็นแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าเก่าแก่ขนาดนี้เหตุใดจึง
ยังคงความสมบูรณ์ของงานก่อสร้างได้ดเี ยีย่ มอย่างทีเ่ ห็น ได้รบั การ
ดูแลบูรณะอยูส่ มํ่าเสมอและมีการบูรณะครัง้ ใหญ่เมื่อปี 1990 หลังจาก
ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1985 จุดประสงค์ของการ
สร้างนัน้ ก็เพื่อดึงนํ้าจากภูเขาฟากหนึ่งซึง่ อยูน่ อกเมืองส่งผ่านเข้า
มาถึงในตัวเมืองด้วยระยะทางยาวทีเ่ คยถูกบันทึกไว้ในยุคแรกสร้าง
คือประมาณ 15 กิโลเมตร ปัจจุบนั เหลือให้เห็นเพียงแค่ประมาณ 894
เมตรและสูง 28 เมตร ใช้หนิ มากกว่า 25,000 ก้อน เทีย่ วชม จัตรุ สั
พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ทีอ่ ยูใ่ นเขตเมืองเก่า ปัจจุบนั
กลายเป็ นมุมท่องเทีย่ วไปแล้ว ด้วยลักษณะของพืน้ ทีท่ แ่ี บ่งเป็ นตรอก
ซอกซอยใหญ่น้อยเก่าคลาสสิกจึงให้บรรยากาศเหมือนเ ราย้อนกลับ
ไปสู่อดีตแห่งสเปน และจุดเด่นของพลาซ่า มายอร์แห่งนี้กค็ อื
มหาวิ หารแห่งเซโกเวีย (Segovia
Cathedral) มหาวิหารสําคัญของเมืองทีส่ ร้างอย่างหรูหราประณีตด้วยสไตล์โกธิค วิหารแห่งนี้เป็ นวิหาร
ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีอ่ ุทศิ แด่พระแม่มารี มหาวิหารแห่งเ ซโกเวียนัน้ มีขนาดใหญ่และ
สังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยอาคารขนาดใหญ่และยอดแหลมทีอ่ ยูใ่ นทุกๆ ยอดมุมของวิหารและหอระฆังสูง 90
เมตร ทีพ่ ลาซ่า มายอร์ มีสถานทีส่ าํ คัญหลายแห่งตัง้ อยูม่ ุมนัน้ มุมนี้ ยังมีจุดช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมือง
มากมาย และก็มากพอๆ กับร้านอาหาร โดยเฉพาะอาหา
รขึน้ ชื่อทีม่ กั พบได้บ่อยในย่านนี้กค็ อื
“Cochinillo” ซึง่ เป็ นอาหารจานเด็ดทีท่ าํ จากลูกหมูทงั ้ ตัวนํามาย่างจนสุกหอม กรอบนอกนุ่มใน ราดซอส
ให้เนื้อหมูฉ่ ําก่อนกิน นําท่านเดินทางสู่ อาบิล่า (Avila) เมืองสวยริมแม่น้ําอาดาคา และตัวเมืองอยูส่ งู
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เหนือระดับนํ้าทะเลถึง 1,131 เมตร ภายในเมืองมากมายด้วยสถาปัตยกรรมตัง้ แต่ยคุ กลาง ไม่วา่ จะเป็ น
กําแพงเมืองขนาดใหญ่ วิหาร และโบสถ์มากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Fontecruz Avila หรือระดับเดียวกัน
อาบิล่า – ซาลามังกา – บาดาโฆซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมือง ซาลามังกา (Salamanca) เมืองโบราณบนทีร่ าบสู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
สเปน เป็ นเมืองทีก่ ่อตัง้ มาตัง้ แต่ก่อนยุคโรมันโบราณ ทําให้ร่าํ รวยด้วยสถาปัตยกรรมยิง่ ใหญ่มากมายทีไ่ ด้
ถูกอนุรกั ษ์เอาไว้อย่างดี เป็ นทีต่ งั ้ ของหนึ่งในมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่และดีทส่ี ุดของสเปน และเมืองซาลามัง
กาก็ได้ถูกจดทะ เบียนขึน้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี
1988 ผ่านชมและถ่ายรูปกับ
มหาวิ ทยาลัยแห่งซาลามังกา (University of Salamanca) มหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดและยังเปิ ดทํา
การอยูอ่ นั ดับ 3 ของโลก เป็ นมหาวิทยาลัยทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ครัง้ แรกตัง้ แต่ปี 1134 และกลายเป็ นศูนย์กลาง
การ ศึกษาและเรียนรูใ้ นแถบภูมภิ าคนี้ตงั ้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา ปัจจุบนั ก็ยงั คงอันดับการเป็ นหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยชัน้ นําของประเทศ เราจะได้เห็นอาคารโบราณทีไ่ ด้ถูกดูแลรักษาอย่างดี ยิง่ ใหญ่และงดงาม
ด้วยลวดลายตามผนังและสไตล์การสร้างตามแบบสเปนโบราณ ผ่านชมมหาวิหารใหญ่ของซาลามังก า
มหาวิ หารเก่าแห่งซาลามังกา (Old Cathedral of Salamanca) และ มหาวิ หารใหม่แห่งซาลามังกา
(New Cathedral of Salamanca) แม้จะนับเป็ น 2 มหาวิหารใหญ่แต่เป็ นมหาวิหารทีเ่ ชื่อมต่อกันจนดู
เหมือนเป็ นมหาวิหารเดียว ตัวมหาวิหารเก่านัน้ ได้เริม่ ถูกก่อตัง้ ขึน้ โดย บิชอปเจโรม ในช่วงศตวรรษที่ 12
ก่อนจะเสร็จสิน้ เรียบร้อยในศตวรรษที่ 14 สวยงดงามตามสไตล์โกธิคผสมผสานกับสไตล์โรมาเนสก์ เป็ น
มหาวิหารของนิกายคาทอลิกทีอ่ ุทศิ แด่เซนต์แมรีแ่ ห่งท้องทะเล ภายในงดงามด้วยภาพวาดจากศิลปิ นชื่อ
ดังหลายต่อหลายท่าน ภายนอกหรูหราด้วยรูปปัน้ และการแกะสลักตามสไตล์โกธิค และต่อมาในศตวรรษ
ที่ 16 ก็ได้เริม่ ก่อสร้างมหาวิหารใหม่แห่งซาลามังกาขึน้ และแล้วเสร็จในศตวรรษที่ 18 สง่างามด้วยสไตล์
สถาปัตยกรรมทีผ่ สมผสานระหว่างโกธิค บารอก และเรเนสซองก์ ด้วยความสําคัญและเก่าแก่ทาํ ให้ถูกยก
ให้เป็ นอนุสรณ์แห่งชาติไปเรียบร้อย นําท่านสู่ จัตรุ สั พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรสั ขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองซาลามังกาทีเ่ ป็ นจุดนัดพบยอดนิยมมาช้านาน ตัวจัตุรสั ได้ถูกสร้างขึน้ ในสไตล์สเปนดัง้ เดิม
ผสมผสานกับสไตล์บารอกทีเ่ ข้ากันอย่างดี โดยรอบจัตุรสั นัน้ จะล้อมด้วยอาคารใหญ่ 3 ด้าน มีรา้ นค้า
ร้านอาหาร ให้เดินช ม จัตุรสั แห่งนี้ยงั ได้ช่อื ว่าเป็ นหนึ่งในจัตุรสั ทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของสเปน แล้วไป
ถ่ายรูปกับด้านหน้าของ พระราชวังมอนเทอร์เรย์ (Palace of Monterrey) ทีเ่ ป็ นอาคารทรงสีเ่ หลีย่ มที่
แต่สวยด้วยศิลปะสไตล์เรเนสซองก์ทเ่ี ห็นได้โดยรอบอาคาร อาคารอายุกว่า 450 ปี หลังนี้ย ั งเป็ นทีเ่ ก็บ
รักษางานศิลปะ ตราประจําตระกูล และวัตถุโบราณอีกมากมายไว้ภายใน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมือง บาดาโฆซ (Badajoz) เมืองใหญ่รมิ แม่น้ํากวาเดียน่า อยูห่ ่างออกไปจากชายแดน
โปรตุเกสไม่ไกล และด้วยเหตุน้ีทาํ ให้เมืองบาดาโฆซผลัดเปลีย่ นผูป้ กครองอยูบ่ ่อยครัง้ ระหว่างสเปนและ
โปรตุเกส ซึง่ สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจากวัฒนธรรมศิลปะทีผ่ สมผสานระหว่าง 2 ประเทศทีเ่ ห็นได้ท ั ่ว
เมือง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Badajoz by Marriott หรือระดับเดียวกัน
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บาดาโฆซ – แอวูร่า (โปรตุเกส) – ลิ สบอน (โปรตุเกส)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้าสู่เขต ประเทศโปรตุเกส (Portugal) มุ่งหน้าสู่เมือง แอวูร่า (Evora) ทีต่ งั ้ อยูท่ างตอนกลาง
ของโปรตุเกส เป็ นเมืองเก่าแก่และเป็ นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายเมืองทีโ่ บราณทีส่ ุดในยุโรป เราจะได้
เห็นร่องรอยของความเก่าแก่และความยิง่ ใหญ่แต่เก่าก่อนของเมืองได้จากสถาปัตยกรรมจากหลายยุค
หลายสมัยตัง้ แต่ วิหารโรมัน กําแพงเมืองจากยุคกลาง โบสถ์ และวิหารอีกมาก ทัง้ หมดนี้ทาํ ให้ยา่ นเมือง
เก่าแอวูร่าเป็ นทีน่ ิยมและน่าสนใจมากเมืองหนึ่ง นําท่านเข้าชมภายใน
มหาวิ หารแอวูร่า (Evora
Cathedral) สมบัตชิ น้ิ สําคัญของแอวูร่าทีไ่ ด้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี 1988 เป็ น
วิหารในศาสนาคริสต์นิกายโร มันคาทอลิก เป็ นวิหารทีส่ ร้างขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 บนเนินเขา
เหนือเมืองแอวูร่า เพื่ออุทศิ แด่พระแม่มารี เดิมทีนนั ้ ได้สร้างออกมาอย่างเรียบง่าย ต่อมาได้มกี ารต่อเติม
และตกแต่งเพิม่ ขึน้ จนเป็ นมหาวิหารหลังใหญ่ในสไตล์โกธิค มหาวิหารแอวูร่าเป็ นมหาวิหารจากยุคกลางที่
มีขนาดใหญ่ทส่ี ุด และได้ช่อื ว่าเป็ นตัวอย่างสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคทีด่ ที ส่ี ุดในโปรตุเกส ยิง่ ใหญ่ดว้ ย 2
หอคอย ภายในนัน้ ได้ออกแบบมาโดยได้รบั อิทธิพลมาจาก มหาวิหารแห่งลิสบอน เราจะได้เห็นโถง
หลังคาสูงตกแต่งด้วยรูปปัน้ รูปแกะสลัก ภาพวาด และกระจกสีรปู กุหลาบสไตล์โกธิคชวนมอง อีกจุดหนึ่ง
ทีเ่ มืองมายังมหาวิหารแอวูร่าแล้วต้องไม่พลาดชมก็คอื โถงทางเดิ น (Cloister) ทีอ่ ยูภ่ ายในมหาวิหาร
แอวูร่านี่เอง เป็ นโถงทีส่ ร้างขึน้ ในช่วงปี 1314-1340 โดยอิงตามโถงทางเดินของมหาวิหารลิสบอน
เช่นเดียวกับตัววิหาร งดงามด้วยการตกแต่งเล่นรายละเอียดของซุม้ โค้ง ในแต่ละมุมของทางเดินนี้จะมีรปู
ปัน้ หินอ่อนสไตล์โกธิคตัง้ อยู่ เสริมให้ทางเดินนี้ยงิ่ น่ามองน่าเดินขึน้ อีก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมือง ลิ สบอน (Lisbon) เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสควบตําแหน่งเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ตัวเมืองตัง้ อยูร่ มิ ชายฝั ง่ มหาสมุทรแอตแลนติก เป็ นเมืองเก่าแก่ทม่ี อี ายุกว่า 3,000 ปี เป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทัง้ ด้านการศึกษา คมนาคม การเงิน เศรษฐกิจ ศิลปะ และท่องเทีย่ ว เป็ นหนึ่งในเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของ
ยุโรปตะวันออก น่าสนใจด้วยประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานและวิวสวยๆ โดยรอบตัวเมือง
นําท่านชม ลิ ฟต์แห่งคาร์โม (Santa Justa Elevator) สถาปัตยกรรมคู่เมืองลิสบอนมาตัง้ แต่อดีต และรัง้
ตําแหน่งลิฟต์เก่าแก่ทส่ี ร้างในสไตล์นีโอโกธิกมาตัง้ แต่ปี 1902 ลิฟต์แห่งคาร์โมมีความสูง 45 เมตร สร้าง
ในจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนไบซาและถนนลาร์โก เดอ คาร์โม ด้านบนของลิฟต์จะมีทางเดินนําไปพบกับ
คาเฟ่ และจุดชมวิวเมืองทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของลิสบอน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ VIP Executive Art’s หรือระดับเดียวกัน
ลิ สบอน – หอคอยเบเล็ม – อนุสาวรียแ์ ห่งการค้นพบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) หอคอยทีเ่ กิดขึน้ ในยุคทีโ่ ปรตุเกสกําลังคึกคักรุ่งเรืองกับ
โครงการสํารวจเส้นทาง ซึง่ สําหรับชาวโปรตุเกสเองยุคนัน้ มีผกู้ ล้า
ออกสํารวจเส้นทางเยอะมาก หอคอยเบเล็มสร้างขึน้ ในปี
1515
เพื่อให้เป็ นป้ อมปราการ และใช้เวลาสร้างนาน 6 ปี แต่ครัง้ นัน้ สร้าง
แล้วกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย สุดท้ายจึงปรับเปลีย่ นมาเป็ นคุก
สําหรับคุมขังนักโทษแทน และนั ่นคงเป็ นคุกทีส่ วยงามทีส่ ุดในโลก

กลางวัน

เพราะตัวหอคอยออกแบบด้วยศิลปะมานูเอลสไตล์ สร้างจากหินทรายสีขาว บนยอดหอคอยทัง้ สีม่ ุม
ประดับด้วยไม้กางเขน จนสุดท้ายเลิกการใช้เป็ นคุกก็กลายมาเป็ นป้ อมอเนกประสงค์ผสม ประภาคารที่
สามารถชมความสวยงามเวิง้ ว้างของมหาสมุทรแอตแลนติกได้ ในขณะทีค่ นจํานวนไม่น้อยมักเรียก
หอคอยแห่งว่า “หอคอยแห่งการจากมาและจากไป” เพราะไม่วา่ ทีมสํารวจชาวโปรตุเกสใดจะออกเรือไป
สํารวจเส้นทางสํารวจทวีปหรือเดินทางกลับมาถึงแผ่นดินเกิดก็จะมาอยูก่ นั ทีจ่ ุดนี้ และก็ จะเป็ นจุดทีม่ คี น
มาคอยส่งคําอวยพรและคอยรับนักเดินทางมาช้านาน ปัจจุบนั หอคอยเบเล็มได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกไปแล้ว และพืน้ ทีโ่ ดยรอบหอคอยก็ถูกปรับให้เป็ นสวนสาธารณะและจุดแวะพักผ่อนหย่อนใจ
ของชาวเมือง แล้วไปชม อนุสาวรียแ์ ห่งการค้นพบ (Monument to the Discoveries) บนฝั ง่ แม่น้ํา
Tagus เราจะเห็นประติมากรรมชิน้ ใหญ่ตงั ้ ตระหง่านท้าแรงลมมาเนิ่นนาน นี่ไม่ได้เป็ นแค่หนิ สลักธรรมดา
แต่คอื สิง่ สะท้อนถึงความยิง่ ใหญ่ของการเป็ นชนชาตินกั สํารวจของชาวโปรตุเกสมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15
และเมื่อเข้าไปชมใกล้ๆ เราก็จะได้เห็นถึงรายละเอียดทีถ่ ู กสลักไว้
บนแผ่นหินทีม่ ชี ่อื ว่า “Monument to the Discoveries” แห่งนี้ และ
ถือเป็ นอนุสาวรียแ์ ห่งการค้นพบทีอ่ อกแบบให้เหมือนหัวเรือเดิน
ทะเลลําใหญ่ทม่ี เี หล่านักสํารวจกําลังนําพาเรือลํานี้ออกสู่มหาสมุทร
กว้าง บุคคลทีเ่ ป็ นผูน้ ําประทับยืนอยูห่ วั แถวคือ “Prince Henry the
Navigator” ทีท่ รงได้รบั พระสมัญญานามว่าเป็ น “เจ้าชายนัก
เดินทาง” อนุสาวรียช์ น้ิ นี้สร้างต่อเติมจากของเดิมทีเ่ คยพังทลายมาแล้ว ปี ทเ่ี ริม่ สร้างคือปี 1960 ซึง่ เป็ นวัน
ครบรอบ 500 ปี การจากไปของ Prince Henry the Navigator พระองค์น้ี ส่วนบุคคลทีเ่ ห็นยืนร่วมกันอยู่
คือเหล่าลูกเรือและกลุ่มมิชชันนารีทร่ี ่วมเดินทางเผยแผ่ศาสนา มีนกั วาดแผนที่ นักวิทยาศาสตร์ พ่อค้า
รวมแล้วราว 30 คนทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันเคียงข้าง Prince Henry the Navigator ในทุกเส้นทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทีย่ วชม ย่านไบซา (Baixa) ย่านสําคัญใจกล างเมืองลิสบอน ทีเ่ มื่อนักท่องเทีย่ วมายังลิสบอน
แล้ว ก็ตอ้ งมาเริม่ ต้นกันทีย่ า่ นนี้ เป็ นย่านทีส่ วยและน่าเดินชม ไม่วา่ จะเป็ นจัตุรสั ใหญ่สุดอลัง ชมความมี
ชีวติ ชีวาของตัวเมือง หรือจะเป็ นเดินดูและช้อปปิ้ งในร้านค้าต่างๆ ทีเ่ รียงรายมากมายอยูใ่ นบริเวณนี้
ย่านไบซานี้เป็ นย่านหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมื่อปี
1755
หลังจากนัน้ ได้มกี ารบูรณะและสร้างอาคารต่างๆ ขึน้ ใหม่ในสไตล์นีโอคลาสสิกทีส่ ง่าและหรูหรากว่าเดิม
พร้อมทัง้ ออกแบบให้มคี วามทนทานต่อแผ่นดินไหวด้วย ถัดมานําท่านเทีย่ วชม จัตรุ สั พราก้า โด โค
เมอร์ซิโอ (Praca do Comercio) จัตุรสั ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในลิสบอนแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลีย่ น
มาช้านาน จัตุรสั พราก้า โด โคเมอร์ซโิ อ แห่งนี้เป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ไ่ี ด้ถูกสร้างขึน้ ใหม่หลังเหตุ
แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในปี 1755 โดยแต่เดิมแล้วพืน้ ทีต่ รงนี้เคยเป็ นทีต่ งั ้ ของ พระราชวังริเบร่า (Ribeira
Palace) มาก่อน แต่ตวั พระราชวังเสียหายพังทลายไปสิน้ จากคลื่นสึนามิทเ่ี ป็ นผลกระทบจากแผ่นดินไหว
ลักษณะจัตุรสั จะเป็ นแบบอาคารล้อม 3 ด้าน และเปิ ดอีกด้านหนึ่งหันหน้าให้ แม่น้ําเทกัส (Tagus River)
มีซุม้ ประตูใหญ่ทต่ี กแต่งอย่างดีเป็ นทางเชื่อมต่อไปยัง ถนนออกัสต้า (Rua Augusta) ถนนสายช้อปปิ้ งชื่อ
ดังของลิสบอน และทีต่ รงกลางจัตุรสั นัน้ โดดเด่นด้วยรูปปัน้ ขนาดใหญ่ของ พระเจ้าฌูเซที่ 1 (King Jose I)
เป็ นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจัตุรสั แห่งนี้ แล้วผ่านชมสะพานแขวน The Vasco da Gama Bridge ทีส่ ร้า ง
ขึน้ ในปี 1974 หลังเกิดการปฏิวตั ใิ นโปรตุเกส และก็กลายเป็ นสะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในยุโรปด้วยระยะ

เย็น
วันที่แปด
เช้า

เที่ยง

20.45 น.
วันที่เก้า
08.15 น.
11.45 น.
20.50 น.

ความยาวรวมทางเชื่อม 17.2 กิโลเมตรทอดข้ามแม่น้ําเทกัส และสร้างเป็ นสะพาน 2 ชัน้ โดยชัน้ บน
สําหรับรถยนต์ ชัน้ ล่างสําหรับรถไฟ และก็ช่วยลดปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในลิสบอนได้มาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ VIP Executive Art’s หรือระดับเดียวกัน
ลิ สบอน – คาโบ ดา โรคา – ซิ นทรา – ลิ สบอน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ คาโบ ดา โรคา (Cabo Da Roca) ซึง่ เป็ นจุดสิน้ สุด
แผ่นดินทวีปยุโรปฝั ง่ ทิศตะวันตก จุดนี้น่าจะเป็ นอีก
ประสบการณ์ทส่ี ุดยอดสําหรับนักเดินทางกับการมายืนอยูม่ ุม
ทวีปที่ 38 องศาเหนือ 47 ลิปดาเหนือ 9 องศา 30 ลิปดา
ตะวันตก และตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ส่ี งู กว่าระดับนํ้าทะเล 140 เมตร
แวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของมหาสมุทรกว้าง สัมผัสกับสถานทีท่ ่ี
ได้รบั การกล่าวขานว่า มาเทีย่ วโปรตุเกสก็ตอ้ งมาทีน่ ่ีเพื่อหาสัมผัสกับความเป็ นทีส่ ุดของทัง้ ยุโรปและของ
โลกด้วยซํ้า และเมื่อยืนอยูท่ ่ี Cabo Da Roca เบือ้ งหน้าคือมหาสมุทรแอตแลนติก ข้ามมหาสมุทรไปนั ่น
คือทวีปอเมริกา และทีน่ ่ีกถ็ อื เป็ นจุ ดกําเนิดของการเดินเรือสํารวจทวีปของหลายบุคคลสําคัญแห่ง
ประวัตศิ าสตร์โลกรวมถึงคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสด้วย นําท่านเดินทางสู่เมือง ซิ นทรา (Sintra)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทีย่ วชมเมือง ซิ นทรา (Sintra) เมืองทีต่ งั ้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลิสบอนไป
ประมาณ 30 กิโลเมตร มีอากาศดี มีสถาปัตยกรรมสวย โรแมนติก ของกินอร่อย และก็เป็ นเมืองท่องเทีย่ ว
ทีท่ าํ รายได้ให้กบั โปรตุเกสจากการได้ตอ้ นรับนักท่องเทีย่ วถึงปี ละ 13,000,000 คน เมืองซินทราเป็ นเมือง
ทีส่ วยและงดงามทั ้ งด้วยจากธรรมชาติสวยๆ ทีร่ ายล้อมเมือง และด้วยอาคารสไตล์โรมันทิสติกจากยุค
ศตวรรษที่ 19 อันเลื่องชื่อ เป็ นเมืองทีม่ ากด้วยปราสาท พระราชวังเก่าแก่จากหลายยุคหลายสมัย ทีไ่ ด้รบั
ดูแลรักษาอย่างดี จนทําให้เมืองซินทราแห่งนี้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเ นสโก้ไป
เมื่อปี 1995 นอกจากนี้เมืองซินทรายังได้ช่อื ว่าเป็ นหนึ่งในเมืองทีม่ คี วามเป็ นอยูท่ ด่ี แี ละน่าอยูม่ ากของ
โปรตุเกสอีกด้วย เดินทางสู่เมือง ลิ สบอน (Lisbon) อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึกที่ ถนน
ออกัสต้า (Rua Augusta) อีกหนึ่งถนนสายช้อปปิ้ งชื่อดังแ ห่งเมืองลิสบอน มากมายทัง้ ด้วยร้านอาหาร
และร้านค้า ตัง้ แต่แบรนด์สเปนธรรมดาๆ ไปถึงแบรนด์เลือกซือ้ หรือจะเดินเล่นชมวิวเมือง อาคารสวยๆ
ก็ได้ ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิน เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK194 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK370 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคา

มีนาคม

6-14 / 20-28 มี.ค. 62

เมษายน

26 เม.ย. – 4 พ.ค. 62

พฤษภาคม

3-11 / 17-25 พ.ค. 62

Songkran Festival

8-16 เม.ย. 62

49,900
52,900
59,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✓ ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะกรุป๊ เหมาเท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (14 ยูโร / ท่าน)
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 7 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 21,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตา่ํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่ ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

6. หลักฐานทางการเงิน
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดย ธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ
) พร้อมกับ
หนังสือรับทางการเงินทีอ่ อกจากธนาคาร (Bank Certificate)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่
ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น ดุลย
พินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขันตอนการย่
้
นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) ............................................................................................................................. ..........
ทีอ่ ยู.่ ................................................................................................................ ...............................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail............................................................................................................................. ..............................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ าํ งาน............................................................................................................................. .................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จ่าย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

