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

พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวก 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - ลิสบอน – ซินทรา – ลิสบอน - ถนนออกสัต้า 
01.35 น.        ออกเดนิทำงสู่ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 (บรกิำร

อำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
04.45 น.        แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์ 
07.25 น. ออกเดนิทำงสู่เมอืง ลิสบอน ประเทศโปรตเุกส โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK191 (บรกิำรอำหำร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.35 น.   เดนิทำงถงึลสิบอน ผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงก่อนน ำทุกท่ำนออกเดนิทำงสู่เมอืง ซินทรา (Sintra) เมอืงที่ตัง้

อยูท่ำงทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงลสิบอนไปประมำณ 30 กโิลเมตร มอีำกำศด ีมสีถำปัตยกรรมสวย โร
แมนตกิ ของกนิอร่อย และกเ็ป็นเมอืงท่องเทีย่วทีท่ ำรำยไดใ้หก้บัโปรตุเกสจำกกำรได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวถึง
ปีละ 13,000,000 คน เมอืงซนิทรำเป็นเมอืงทีส่วยและงดงำมทัง้ดว้ยจำกธรรมชำตสิวยๆ ทีร่ำยลอ้มเมอืง และ
ดว้ยอำคำรสไตลโ์รมนัทสิตกิจำกยคุศตวรรษที ่19 อนัเลื่องชื่อ เป็นเมอืงทีม่ำกดว้ยปรำสำท พระรำชวงัเก่ำแก่
จำกหลำยยคุหลำยสมยั ทีไ่ดร้บัดแูลรกัษำอยำ่งด ีจนท ำใหเ้มอืงซนิทรำแห่งนี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกโดยองคก์ำรยเูนสโกไ้ปเมื่อปี 1995 นอกจำกนี้เมอืงซนิทรำยงัไดช้ื่อวำ่เป็นหนึ่งในเมอืงที่มคีวำมเป็นอยู่ที่
ดแีละน่ำอยู่มำกของโปรตุเกสอกีด้วย เดนิทำงสู่เมอืง ลิสบอน (Lisbon) เมอืงหลวงของประเทศโปรตุเกส
ควบต ำแหน่งเมอืงที่ใหญ่ที่สุด ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิชำยฝัง่มหำสมุทรแอตแลนตกิ เป็นเมอืงเก่ำแก่ที่มอีำยุกว่ำ 

http://bit.ly/2NMk5YE


3,000 ปี เป็นเมอืงศนูยก์ลำงทัง้ดำ้นกำรศกึษำ คมนำคม กำรเงนิ เศรษฐกจิ ศลิปะ และท่องเทีย่ว เป็นหนึ่งใน
เมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดของยโุรปตะวนัออก น ำท่ำนชม ลิฟตแ์ห่งคารโ์ม (Santa Justa Elevator) สถำปัตยกรรม
คู่เมอืงลสิบอนมำตัง้แต่อดตี และรัง้ต ำแหน่งลฟิต์เก่ำแก่ที่สร้ำงในสไตล์นีโอโกธกิมำตัง้แต่ปี 1902 ลฟิต์แห่ง
คำรโ์มมคีวำมสูง 45 เมตร สร้ำงในจุดเชื่อมต่อระหว่ำงถนนไบซำและถนนลำร์โก เดอ คำร์โม ด้ำนบนของ
ลฟิตจ์ะมทีำงเดนิน ำไปพบกบัคำเฟ่และจุดชมววิเมอืงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของลสิบอน  

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

วนัท่ีสาม คาโบ ดาโรคา - ลิสบอน – หอคอยเบเลม็ – อนุสาวรียแ์ห่งการค้นพบ  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทำงสู่ คาโบ ดา โรคา (Cabo Da Roca) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดแผ่นดนิทวปียุโรปฝัง่ทศิตะวนัตก จุดนี้น่ำจะ
เป็นอกีประสบกำรณ์ทีสุ่ดยอดส ำหรบันกัเดนิทำงกบักำรมำยนือยูมุ่มทวปีที ่38 องศำเหนือ 47 ลปิดำเหนือ 9 
องศำ 30 ลปิดำตะวนัตก และตัง้อยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่ำระดบัน ้ำทะเล 140 เมตร แวะถ่ำยรูปกบัววิสวยๆ ของ
มหำสมุทรกวำ้ง สมัผสักบัสถำนที่ที่ได้รบักำรกล่ำวขำนว่ำ มำเที่ยวโปรตุเกสกต็้องมำที่นี่เพื่อหำสมัผสักบั
ควำมเป็นที่สุดของทัง้ยุโรปและของโลกด้วยซ ้ำ และเมื่อยนือยู่ที่ Cabo Da Roca เบื้องหน้ำคอืมหำสมุทร
แอตแลนตกิ ขำ้มมหำสมุทรไปนัน่คอืทวปีอเมรกิำ และทีน่ี่กถ็อืเป็นจุดก ำเนิดของกำรเดนิเรอืส ำรวจทวปีของ
หลำยบุคคลส ำคญัแห่งประวตัศิำสตรโ์ลกรวมถงึครสิโตเฟอร ์โคลมับสัดว้ย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทำงกลบัเขำ้เมอืงลสิบอน น ำท่ำนชม หอคอยเบเลม็ (Belem Tower) หอคอยทีเ่กดิขึน้ในยุคที่โปรตุเกส
ก ำลงัคกึคกัรุ่งเรอืงกบัโครงกำรส ำรวจเสน้ทำง ซึง่ส ำหรบัชำวโปรตุเกสเองยุคนัน้มผีู้กล้ำออกส ำรวจเส้นทำง
เยอะมำก หอคอยเบเลม็สร้ำงขึน้ในปี 1515 เพื่อให้เป็นป้อมปรำกำร และใช้เวลำสร้ำงนำน 6 ปี แต่ครัง้นัน้
สรำ้งแลว้กลบัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไรเลย สุดทำ้ยจงึปรบัเปลีย่นมำเป็นคุกส ำหรบัคุมขงันักโทษแทน และนัน่
คงเป็นคุกทีส่วยงำมทีสุ่ดในโลก เพรำะตวัหอคอยออกแบบดว้ยศลิปะมำนูเอลสไตล์ สร้ำงจำกหนิทรำยสขีำว 
บนยอดหอคอยทัง้สีมุ่มประดบัดว้ยไมก้ำงเขน จนสุดทำ้ยเลกิกำรใช้เป็นคุกกก็ลำยมำเป็นป้อมอเนกประสงค์
ผสมประภำคำรทีส่ำมำรถชมควำมสวยงำมเวิง้วำ้งของมหำสมุทรแอตแลนตกิได้ ในขณะที่คนจ ำนวนไม่น้อย
มกัเรยีกหอคอยแห่งวำ่ “หอคอยแห่งกำรจำกมำและจำกไป” เพรำะไม่
ว่ำทมีส ำรวจชำวโปรตุเกสใดจะออกเรอืไปส ำรวจเส้นทำงส ำรวจทวปี
หรอืเดนิทำงกลบัมำถงึแผ่นดนิเกดิกจ็ะมำอยูก่นัทีจุ่ดนี้ และก็จะเป็นจุด
ที่มคีนมำคอยส่งค ำอวยพรและคอยรบันักเดนิทำงมำช้ำนำน ปัจจุบนั
หอคอยเบเล็มได้รบักำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแล้ว และพื้นที่
โดยรอบหอคอยก็ถูกปรบัให้เป็นสวนสำธำรณะและจุดแวะพกัผ่อน
หย่อนใจของชำวเมอืง แล้วไปชม อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ (Monument to the Discoveries) บนฝัง่
แม่น ้ำ Tagus เรำจะเหน็ประตมิำกรรมชิ้นใหญ่ตัง้ตระหง่ำนท้ำแรงลมมำเนิ่นนำน นี่ไม่ได้เป็นแค่หนิสลกั
ธรรมดำแต่คอืสิง่สะทอ้นถงึควำมยิง่ใหญ่ของกำรเป็นชนชำตนิักส ำรวจของชำวโปรตุเกสมำตัง้แต่ศตวรรษที ่
15 และเมื่อเขำ้ไปชมใกล้ๆ  เรำกจ็ะไดเ้หน็ถงึรำยละเอยีดทีถู่กสลกัไวบ้นแผ่นหนิทีม่ชี ื่อว่ำ “Monument to the 
Discoveries” แห่งนี้ และถือเป็นอนุสำวรยีแ์ห่งกำรค้นพบที่ออกแบบให้เหมอืนหวัเรอืเดนิทะเลล ำใหญ่ที่มี



เหล่ำนกัส ำรวจก ำลงัน ำพำเรอืล ำนี้ออกสู่มหำสมุทรกวำ้ง บุคคลที่เป็นผู้น ำประทบัยนือยู่หวัแถวคอื “Prince 
Henry the Navigator” ทีท่รงไดร้บัพระสมญัญำนำมวำ่เป็น “เจำ้ชำยนกัเดนิทำง” อนุสำวรยีช์ิ้นนี้สร้ำงต่อเตมิ
จำกของเดมิทีเ่คยพงัทลำยมำแลว้ ปีทีเ่ริม่สรำ้งคอืปี 1960 ซึง่เป็นวนัครบรอบ 500 ปีกำรจำกไปของ Prince 
Henry the Navigator พระองค์นี้ ส่วนบุคคลที่เหน็ยนืร่วมกนัอยู่คอืเหล่ำลูกเรอืและกลุ่มมชิชนันำรทีี่ร่วม
เดนิทำงเผยแผ่ศำสนำ มนีักวำดแผนที่ นักวทิยำศำสตร์ พ่อค้ำ รวมแล้วรำว 30 คนที่อยู่ด้วยกนัเคียงขำ้ง 
Prince Henry the Navigator ในทุกเสน้ทำง และกก็ลำยเป็นสะพำนแขวนทีย่ำวที่สุดในยุโรปด้วยระยะควำม
ยำวรวมทำงเชื่อม 17.2 กโิลเมตรทอดขำ้มแม่น ้ำเทกสั และสรำ้งเป็นสะพำน 2 ชัน้ โดยชัน้บนส ำหรบัรถยนต ์
ชัน้ล่ำงส ำหรบัรถไฟ และกช็่วยลดปัญหำควำมหนำแน่นของกำรจรำจรในลสิบอนไดม้ำก อสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนน
ออกสัต้า (Rua Augusta) ถนนสำยชอ้ปป้ิงชื่อดงัของลสิบอน มำกมำยทัง้ด้วยร้ำนอำหำรและร้ำนค้ำ ตัง้แต่
แบรนดส์เปนธรรมดำๆ ไปถงึแบรนด์ช ัน้น ำต่ำงๆ แล้วผ่ำนชมสะพำนแขวน The Vasco da Gama Bridge 
ที่สร้ำงขึน้ในปี 1974 หลงัเกดิกำรปฏวิตัใินโปรตุเกส และกก็ลำยเป็นสะพำนแขวนที่ยำวที่สุดในยุโรปด้วย
ระยะควำมยำวรวมทำงเชื่อม 17.2 กโิลเมตรทอดขำ้มแม่น ้ำเทกสั และสร้ำงเป็นสะพำน 2 ชัน้ โดยชัน้บน
ส ำหรบัรถยนต ์ชัน้ล่ำงส ำหรบัรถไฟ และกช็่วยลดปัญหำควำมหนำแน่นของกำรจรำจรในลสิบอนไดม้ำก 

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

วนัท่ีส่ี  แอวรู่า (โปรตเุกส) – มหาวิหารแอวรู่า - ซาลามงักา (สเปน) 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุ่งหน้ำสู่เมอืง แอวรู่า (Evora) ทีต่ ัง้อยูท่ำงตอนกลำงของโปรตุเกส เป็นเมอืงเก่ำแก่และเป็นหนึ่งในสมำชกิ
ของเครอืขำ่ยเมอืงทีโ่บรำณทีสุ่ดในยโุรป เรำจะไดเ้หน็ร่องรอยของควำมเก่ำแก่และควำมยิง่ใหญ่แต่เก่ำก่อน
ของเมอืงไดจ้ำกสถำปัตยกรรมจำกหลำยยคุหลำยสมยัตัง้แต่ วหิำรโรมนั ก ำแพงเมอืงจำกยคุกลำง โบสถ์ และ
วหิำรอกีมำก ทัง้หมดนี้ท ำใหย้ำ่นเมอืงเก่ำแอวรู่ำเป็นทีน่ิยมและน่ำสนใจมำกเมอืงหนึ่ง น ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน 
มหาวิหารแอวูร่า (Evora Cathedral) สมบตัิชิ้นส ำคญัของแอวูร่ำที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย 
UNESCO ในปี 1988 เป็นวหิำรในศำสนำคริสต์นิกำยโรมนัคำทอลกิ เป็นวิหำรที่สร้ำงขึน้ในช่วงปลำย
ศตวรรษที ่12 บนเนินเขำเหนือเมอืงแอวรู่ำ เพื่ออุทศิแด่พระแม่มำร ีเดมิทนีัน้ได้สร้ำงออกมำอย่ำงเรยีบง่ำย 
ต่อมำไดม้กีำรต่อเตมิและตกแต่งเพิม่ขึน้จนเป็นมหำวหิำรหลงัใหญ่ในสไตล์โกธคิ มหำวหิำรแอวรู่ำเป็นมหำ
วหิำรจำกยคุกลำงทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ด และไดช้ื่อวำ่เป็นตวัอยำ่งสถำปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีด่ทีี่สุดในโปรตุเกส 
ยิง่ใหญ่ดว้ย 2 หอคอย ภำยในนัน้ได้ออกแบบมำโดยได้รบัอทิธพิลมำจำก มหำวหิำรแห่งลสิบอน เรำจะได้
เหน็โถงหลงัคำสงูตกแต่งดว้ยรปูปัน้ รปูแกะสลกั ภำพวำด และกระจกสรีปูกุหลำบสไตลโ์กธคิชวนมอง อกีจุด
หนึ่งทีเ่มอืงมำยงัมหำวหิำรแอวรู่ำแล้วต้องไม่พลำดชมกค็อื โถงทางเดิน (Cloister) ที่อยู่ภำยในมหำวหิำร
แอวูร่ำนี่ เอง เป็นโถงที่สร้ำงขึ้นในช่วงปี 1314-1340 โดยอิงตำมโถงทำงเดินของมหำวิหำรลิสบอน
เช่นเดยีวกบัตวัวหิำร งดงำมดว้ยกำรตกแต่งเล่นรำยละเอยีดของซุม้โคง้ ในแต่ละมุมของทำงเดนินี้จะมรีูปปั้น
หนิอ่อนสไตลโ์กธคิตัง้ อยู ่เสรมิใหท้ำงเดนินี้ย ิง่น่ำมองน่ำเดนิขึน้อกี    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง ซาลามงักา (Salamanca) เมอืงโบรำณบนที่รำบสู่ทำงทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของ

สเปน เป็นเมอืงทีก่่อตัง้มำตัง้แต่ก่อนยคุโรมนัโบรำณ ท ำใหร้ ่ำรวยดว้ยสถำปัตยกรรมยิง่ใหญ่มำกมำยที่ได้ถูก



อนุรกัษ์เอำไวอ้ยำ่งด ีเป็นทีต่ ัง้ของหนึ่งในมหำวทิยำลยัที่ใหญ่และดทีี่สุดของสเปน และเมอืงซำลำมงักำกไ็ด้
ถูกจดทะเบยีนขึน้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโกใ้นปี 1988 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Mozárbez Salamanca หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีห้า ซาลามงักา – จตัรุสัพลาซ่า มายอร ์- เซโกเวีย 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนผ่ำนชมและถ่ำยรปูกบั มหาวิทยาลยัแห่งซาลามงักา (University of Salamanca) มหำวทิยำลยัที่
เก่ำแก่ที่สุดและยงัเปิดท ำกำรอยู่อนัดบั 3 ของโลก เป็นมหำวทิยำลยัที่ก่อตัง้ขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ปี 1134 และ
กลำยเป็นศนูยก์ลำงกำรศกึษำและเรยีนรูใ้นแถบภูมภิำคนี้ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมำ ปัจจุบนักย็งัคงอนัดบักำรเป็น
หนึ่งในมหำวทิยำลยัชัน้น ำของประเทศ เรำจะได้เห็นอำคำรโบรำณที่ได้ถูกดูแลรกัษำอย่ำงด ียิง่ใหญ่และ
งดงำมดว้ยลวดลำยตำมผนงัและสไตลก์ำรสรำ้งตำมแบบสเปนโบรำณ ผ่ำนชมมหำวหิำรใหญ่ของซำลำมงักำ 
มหาวิหารเก่าแห่งซาลามงักา (Old Cathedral of Salamanca) และ มหาวิหารใหม่แห่งซาลามงักา 
(New Cathedral of Salamanca) แมจ้ะนบัเป็น 2 มหำวหิำรใหญ่แต่เป็นมหำวหิำรทีเ่ชื่อมต่อกนัจนดูเหมอืน
เป็นมหำวหิำรเดยีว ตวัมหำวหิำรเก่ำนัน้ได้เริม่ถูกก่อตัง้ขึน้โดย บชิอปเจโรม ในช่วงศตวรรษที่ 12 ก่อนจะ
เสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยในศตวรรษที ่14 สวยงดงำมตำมสไตล์โกธคิผสมผสำนกบัสไตล์โรมำเนสก์ เป็นมหำวหิำร
ของนิกำยคำทอลกิที่อุทศิแด่เซนต์แมรี่แห่งท้องทะเล ภำยในงดงำมด้วยภำพวำดจำกศลิปินชื่อดงัหลำยต่อ
หลำยท่ำน ภำยนอกหรหูรำดว้ยรปูปัน้และกำรแกะสลกัตำมสไตล์โกธคิ และต่อมำในศตวรรษที่ 16 กไ็ด้เริม่
ก่อสรำ้งมหำวหิำรใหม่แห่งซำลำมงักำขึน้ และแลว้เสรจ็ในศตวรรษที่ 18 สง่ำงำมด้วยสไตล์สถำปัตยกรรมที่
ผสมผสำนระหว่ำงโกธคิ บำรอก และเรเนสซองก์ ด้วยควำมส ำคญัและเก่ำแก่ท ำให้ถูกยกให้เป็นอนุสรณ์
แห่งชำตไิปเรยีบรอ้ย น ำท่ำนสู่ จตัรุสัพลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) จตุัรสัขนำดใหญ่ใจกลำงเมอืงซำลำมงั
กำทีเ่ป็นจุดนดัพบยอดนิยมมำชำ้นำน ตวัจตุัรสัไดถู้กสรำ้งขึน้ในสไตลส์เปนดัง้เดมิผสมผสำนกบัสไตล์บำรอก
ทีเ่ขำ้กนัอยำ่งด ีโดยรอบจตุัรสันัน้จะลอ้มดว้ยอำคำรใหญ่ 3 ดำ้น มรีำ้นคำ้ รำ้นอำหำร ใหเ้ดนิชม จตุัรสัแห่งนี้
ยงัไดช้ื่อวำ่เป็นหนึ่งในจตุัรสัทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของสเปน แล้วไปถ่ำยรูปกบัด้ำนหน้ำของ พระราชวงัมอน
เทอรเ์รย ์(Palace of Monterrey) ทีเ่ป็นอำคำรทรงสี่เหลี่ยมที่แต่สวยด้วยศลิปะสไตล์เรเนสซองก์ที่เหน็ได้
โดยรอบอำคำร อำคำรอำยกุวำ่ 450 ปีหลงันี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รกัษำงำนศลิปะ ตรำประจ ำตระกูล และวตัถุโบรำณ
อกีมำกมำยไวภ้ำยใน      

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมอืง เซโกเวีย (Segovia) เมอืงทีถู่กขนำนนำมวำ่เป็นเมอืงแห่งมรดกโลก เพรำะฉะนัน้
แทบไม่ตอ้งอธบิำยถงึควำมยิง่ใหญ่และเก่ำแก่ทีปั่จจุบนักลำยเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญัและโด่งดงัของสเปน
ไปแลว้ และนบัตัง้แต่มกีำรประกำศขึน้ทะเบยีนมรดกโลกใหก้บัสมบตัชิำตไิปเมื่อปี 1985 โดยองคก์ำรยเูนสโก ้
นบัแต่นัน้มำ เซโกเวยีกเ็ป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก น ำท่ำนเทีย่วชม ย่านเมืองเก่าเซโกเวีย ทีส่ ื่อและแสดงถึงควำม
เป็นสเปนโบรำณไดอ้ยำ่งด ีดว้ยสถำปัตยกรรม อำคำร ป้อมปรำกำรใหญ่
บนเนินเขำ ปรำสำท และอนุสรณ์สถำนต่ำงๆ ที่ได้ถูกอนุรกัษ์มำตัง้แต่
ช่วงยคุกลำง พำท่ำนชมและถ่ำยรปูกบัไฮไลทท์ีโ่ดดเด่นและยิง่ใหญ่ที่สุด



ของเซโกเวยี สะพานส่งน ้าโรมนั (The Roman Aqueduct) เป็นสิง่ก่อสร้ำงที่ท ำด้วยหนิแกรนิตสูงใหญ่
อลงักำรมำก คอืสะพำนส่งน ้ำโบรำณทีเ่ชื่อว่ำสร้ำงขึน้ตัง้แต่ในสมยัศตวรรษที่ 1 ที่เหน็แล้วแทบไม่น่ำเชื่อว่ำ
เก่ำแก่ขนำดนี้เหตุใดจงึยงัคงควำมสมบูรณ์ของงำนก่อสร้ำงได้ดีเยีย่มอย่ำงที่ เหน็ ได้รบักำรดูแลบูรณะอยู่
สม ่ำเสมอและมกีำรบูรณะครัง้ใหญ่เมื่อปี 1990 หลงัจำกที่ได้รบักำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1985 
จุดประสงค์ของกำรสร้ำงนัน้กเ็พื่อดึงน ้ำจำกภูเขำฟำกหนึ่งซึ่งอยู่นอกเมืองส่งผ่ำนเขำ้มำถึงในตวัเมอืงด้วย
ระยะทำงยำวที่เคยถูกบนัทึกไว้ในยุคแรกสร้ำงคือประมำณ 15 กิโลเมตร ปัจจุบนัเหลือให้เห็นเพียงแค่
ประมำณ 894 เมตรและสูง 28 เมตร ใช้หนิมำกกว่ำ 25,000 ก้อน เที่ยวชม จตัุรสัพลาซ่า มายอร ์(Plaza 
Mayor) ทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงเก่ำ ปัจจุบนักลำยเป็นมุมท่องเที่ยวไปแล้ว ด้วยลกัษณะของพื้นที่ที่แบ่งเป็นตรอก
ซอกซอยใหญ่น้อยเก่ำคลำสสกิจึงให้บรรยำกำศเหมอืนเรำย้อนกลบัไปสู่อดตีแห่งสเปน และจุดเด่นของ
พลำซ่ำ มำยอรแ์ห่งนี้กค็อื มหาวิหารแห่งเซโกเวีย (Segovia Cathedral) มหำวหิำรส ำคญัของเมอืงที่สร้ำง
อยำ่งหรหูรำประณีตดว้ยสไตลโ์กธคิ วหิำรแห่งนี้เป็นวหิำรของศำสนำครสิตน์ิกำยโรมนัคำทอลกิทีอุ่ทศิแด่พระ
แม่มำร ีมหำวหิำรแห่งเซโกเวยีนัน้มขีนำดใหญ่และสงัเกตุเหน็ได้ง่ำยด้วยอำคำรขนำดใหญ่และยอดแหลมที่
อยูใ่นทุกๆ ยอดมุมของวหิำรและหอระฆงัสงู 90 เมตร  ทีพ่ลำซ่ำ มำยอร ์มสีถำนที่ส ำคญัหลำยแห่งตัง้อยู่มุม
นัน้มุมนี้ ยงัมจีุดชอ้ปป้ิงสนิคำ้พืน้เมอืงมำกมำย และกม็ำกพอๆ กบัร้ำนอำหำร โดยเฉพำะอำหำรขึน้ชื่อที่มกั
พบไดบ่้อยในยำ่นนี้กค็อื “Cochinillo” ซึง่เป็นอำหำรจำนเดด็ทีท่ ำจำกลกูหมทูัง้ตวัน ำมำย่ำงจนสุกหอม กรอบ
นอกนุ่มใน รำดซอสใหเ้นื้อหมฉู ่ำก่อนกนิ  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ El Espinar หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก Las Rozas Village – มาดริด - น ้าพซิุเบเลส – ถ่ายภาพ Estadio Santiago Bernabeu - ระบ าฟลาเมง
โก 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทำงสู่เมอืง Las Rozas เพื่อใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงกนัอยำ่งเตม็ทีท่ ี ่Las Rozas Village แหล่งชอ้ปป้ิงสุดอลงั 
กำรทีห่่ำงออกมำจำกมำดรดิทำงทศิตะวนัตกเฉียงเหนือเลก็น้อย เดนิทำงด้วย
รถยนตป์ระมำณครึง่ช ัว่โมงเท่ำนัน้ ยำ่นนี้สนิคำ้แบรนดเ์นมเพยีบ ใครอยำกได้
กระเป๋ำเดนิทำง กระเป๋ำหนงั รองเทำ้ เสือ้ผำ้แบรนดส์เปนและรำคำถูกกว่ำซื้อ
ทีไ่หนๆ แถมยงัไดร้บัคนืภำษรีำว 16-17 เปอรเ์ซน็ตอ์กีด้วย  ** อิสระอาหาร
กลางวนั ** เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
เดนิทำงสู่เมอืง มาดริด (Madrid) น ำท่ำนเทีย่วชมมำดรดิ เมอืงที่มสีถำนะเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่
ทีสุ่ดของสเปน มำดรดิสวยงำมสมควำมเป็นเมอืงหลวงเพรำะตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงรมิแม่น ้ำ Manzanares เดมิที
นัน้เมอืงหลวงของสเปนในอดตีคอืโทเลโด แต่เพรำะควำมงำมของมำดรดิถูกพระทยัของกษตัรยิช์ำรล์ที่ 5 เป็น
อย่ำงมำกจนพระเจ้ำฟิลลปิที่ 2 ซึ่งเป็นพระรำชโอรสจงึทรงถวำยควำม
จงรกัภกัดีโดยกำรย้ำยวงัหลวงจำก
โทเลโดไปยังมำดริด ในปี  1561 
จำกนั ้นทุ กควำมยิ่ง ใ หญ่ ใน เชิง



สิง่ก่อสร้ำงกเ็กดิขึน้ในมำดรดิเรื่อยมำ และโชคดีมำกที่ได้รบักำรบูรณะมำตลอดจนคงอยู่ให้คนรุ่นเรำได้ชม 
ยอมรบัวำ่ยิง่ใหญ่และสวยงำมมำกจรงิๆ อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่พีืน้ทีส่เีขยีวเยอะมำกเป็นอนัดบั 2 รองจำกญี่ปุ่น 
น ำท่ำนชมและถ่ำยรปูกบั น ้าพซิุเบเลส (Cibeles Fountain) น ้ำพุขนำดใหญ่ทีอ่ลงักำรดว้ยประตมิำกรรมของ
เทพซีเิบเลสผูส้ง่ำงำม โดยเทพอีงคน์ี้จะถอืคทำในมอืขำ้งหนึ่ง ส่วนมอือกีขำ้งจะใช้ควบคุมรำชรถสงิโตคู่ เชื่อ
กนัวำ่เทพซีเิบเลสเป็นผูป้ระทำนควำมสุขและควำมบรบิรูณ์มำให ้ น ้ำพุแห่งนี้ตัง้อยู่ที่ใจกลำง พลาซ่า เดอ ซิ
เบเลส (Plaza de Cibeles) จตุัรสัใหญ่ใจกลำงเมอืงมำดรดิ ส ำหรบัน ้ำพุแห่งนี้สร้ำงขึน้ตัง้แต่ปี 1895 แต่กย็งั
สะกดสำยตำผูค้นทีผ่่ำนไปมำไวไ้ดไ้ม่คลำย น ำท่ำนชม ประตเูมืองอลัคาลา (Alcala Gate) ประตูใหญ่กลำง
จตุัรสั พลาซ่า เดอ ลา อินดีเพนเดนเซีย (Plaza de la Independencia) เป็นประตูที่เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์
ส ำคญัของมำดรดิ และปัจจุบนักไ็ดถู้กยกใหเ้ป็น อนุสรณ์สถำนแห่งชำต ิเลยทเีดยีว หลงัจำกยคุโรมนัแลว้ประตู
แห่งนี้ถอืวำ่เป็นประตชูยัยคุใหม่แห่งแรกทีไ่ดถู้กสรำ้งขึน้ในยโุรปเมื่อปี 1764 ด้วยสถำปัตยกรรมในสไตล์นีโอ
คลำสสกิ ใชเ้วลำสรำ้งนำนถงึ 9 ปี จนเสรจ็สิน้ไดเ้ป็นประตขูนำดใหญ่ทีม่ทีรงเป็นประตูโค้ง 3 ประตูและประตู
ทรงสีเ่หลีย่ม 2 ประตขูนำบขำ้ง ตกแต่งดว้ยรปูปัน้และรปูแกะสลกัโดยรอบประตอูยำ่งอลงักำรมำก แลว้น ำท่ำน
ถ่ำยรปูทีด่ำ้นหน้ำ Estadio Santiago Bernabeu สนำมฟุตบอลขนำดใหญ่ควบดกีรกีำรเป็นสนำมเหยำ้ของ 
Real Madrid สโมสรฟุตบอลที่ย ิง่ใหญ่อกีทมีหนึ่งของโลก สนำมแห่งนี้ย ิง่ใหญ่ด้วยจ ำนวน 80,000 ที่นัง่ซึ่ง
ปรบัจำกเดมิทีม่ถีงึ 100,000 ทีน่ัง่รวมตัว๋ยนืใหเ้หลอืเพยีงตัว๋นัง่เท่ำนัน้ตำมกฎของฟีฟ่ำ สนำมฟุตบอลแห่งนี้
สร้ำงขึน้ในปี 1944 และเปิดใช้อย่ำงเป็นทำงกำรในปี 1947 มสีถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิเป็นของตวัเอง และกย็งั
ตัง้อยู่ในย่ำนใจกลำงแหล่งธุรกจิของมำดรดิ ช่วงนอกฤดูกำล Estadio Santiago Bernabeu กจ็ะกลำยเป็น
สถำนทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของมำดรดิ โดยเฉพำะพื้นที่ของพพิธิภณัฑ์ยิง่น่ำชมเพรำะจดัแสดงถ้วยเกยีรตยิศ 
เปิดให้ชมสนำม ห้องพักนักกีฬำ ยิง่ใหญ่และน่ำชมสมกบัที่ชำวสเปนกล่ำวไว้ว่ำนี่คือสโมสรที่ดีที่สุดใน
ประวตัศิำสตร์ แล้วแวะไปชมและถ่ำยรูปสวยๆ ที่ พลาซ่า เดอ เอสปานย่าน (Plaza de Espanya) หรือ 
จตัรุสัสเปน สวนสำธำรณะที่มสีวนสวยร่มรื่นภำยใต้บรรยำกำศที่แวดล้อมด้วยอำคำรสูงทนัสมยั และที่โดด
เด่นทีสุ่ดส ำหรบัจตุัรสัแห่งนี้เหน็จะไม่มจีุดใดเกนิไปกวำ่อนุสรณ์สถำนของ มเิกล เดอ เซอบนัเตส นักประพนัธ์
ชื่อดงัชำวสเปน ทีม่ผีลงำนชื่อกอ้งโลกไดแ้ก่ ดอน กโิฆเต ้นัน่เอง แลว้น ำท่ำนถ่ำยรปูที่ด้ำนหน้ำ พิพิธภณัฑ์ป
ราโด (Prado Museum) พพิธิภณัฑ์ที่ได้รบัยกย่องให้เป็นพพิธิภณัฑ์ที่ดทีี่สุด ยอดเยีย่มที่สุด และมชีื่อเสยีง
ที่สุดในสเปน ภำยในได้จดัเก็บรกัษำงำนศิลปะระดบัโลกทัง้ของสเปนเองและจำกทัว่โลกนับหมื่นชิ้นจำก
ศตวรรษที ่11-18 ซึง่ลว้นแต่เป็นผลงำนชัน้เยีย่มจำกศลิปินยิง่ใหญ่ไม่วำ่จะเป็น Goya, El Greco, Murillo และ 
Velazquez และนอกจำกงำนศลิปะแลว้ ภำยในยงัจดัแสดงของสะสมของรำชวงศต์ัง้แต่ยุคของ พระเจ้ำชำร์ลส์
ที ่3 อกีดว้ย อกีทัง้ตวัอำคำรพพิธิภณัฑก์ย็งัสวยงำมไปดว้ยสถำปัตยกรรมแบบนีโอคลำสสกิ และมกีำรต่อเตมิ
ส่วนนัน้ส่วนนี้เรื่อยมำจนสวยงำมอยำ่งทีเ่รำเหน็ 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลงัอำหำรน ำท่ำนชมกำรแสดงระบ าฟลาเมงโก้ โชวช์ื่อดงัซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศสเปน 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Elba Madrid Alcala หรือระดบัเดียวกนั 
 
 



วนัท่ีเจด็ โทเลโด - มหาวิหารพริมาดา - มาดริด - สนามบิน 
 เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืง โทเลโด (Toledo) เมอืงโบรำณอำยุกว่ำ 2,000 ปีที่
เคยถูกยดึครองด้วยมวัร์ ยวิและครสิต์ กลำยเป็นเมอืง 3 วฒันธรรมและมี
เอกลกัษณ์เฉพำะตวัชดัเจน โทเลโดตัง้อยูบ่นเนินเขำและถูกลอ้มดว้ยแม่น ้ำ 
Tajo มรี่องรอยของก ำแพงใหญ่ที่ล้อมเมอืงไว ้มป้ีอมปรำกำรใหญ่ และมี
อำคำรที่สร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธกิที่สร้ำงขึน้ตัง้แต่ในศตวรรษที ่
12 มำกมำย ในช่วงศตวรรษที ่16 โทเลโดเคยเป็นเมอืงหลวงสเปนมำก่อนมำดรดิ และกต็ัง้อยู่ห่ำงจำกมำดรดิ
ประมำณ 70 กโิลเมตร โทเลโดปัจจุบนัยงัคงควำมเป็นเมอืงเลก็ๆ แต่มเีสน่ห์และน่ำเที่ยวมำก ใจกลำงเมอืงมี
ทัง้ควำมคลำสสกิ ควำมทนัสมยั ครบถ้วนควำมเป็นเมอืงน่ำเที่ยวอกีแห่งของโลก อำคำรสวยๆ และร้ำนค้ำ
สนิค้ำที่ระลกึมเียอะมำก และเพรำะในอดตีโทเลโดเคยเป็นแหล่งโลหะส ำหรบัผลติมดีและดำบที่ส ำคญัของ

ประเทศ เรำจงึไดเ้หน็สนิคำ้ชนิดนี้ซึง่เป็นสนิคำ้ขึน้ชื่อวำงขำยอยูเ่ตม็ไปหมดในทุกซอกซอย 
น ำท่ำนเข้ำชมภำยใน มหาวิหารพริมาดา (Cathedral Primada) หรอื มหาวิหารแห่ง
โทเลโด  มหำวหิำรใหญ่บนเนินเขำเหนือเมอืงโทเลโดแห่งนี้เป็นศูนยร์วมทำงศำสนำของ
เมอืงมำตัง้แต่กำรเริม่ก่อสรำ้งในปี 1227 บนฐำนรำกของมหำวหิำรเก่ำแก่ที่เคยตัง้อยู่ตรงนี้
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 6 แม้จะใช้เวลำก่อสร้ำงเป็นเวลำนำนและได้มกีำรก่อสร้ำงเพิม่เตมิขึน้มำ
เรื่อยๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่สิ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ตลอดมำก็คือ

สถำปัตยกรรมและกำรตกแต่งหรหูรำสุดอลงักำรตำมสไตลโ์กธคิ ตัง้แต่รปูปัน้สุดประณีต ลวดลำยตำมเสำและ
ก ำแพง ยงัมคีอลเลกชัน่ภำพวำดและงำนศลิปะล ้ำค่ำอกีมำกให้ได้ชมกนัภำยในมหำวหิำรแห่งนี้  และเมื่อรวม
กบัย่ำนเมอืงเก่ำที่น่ำสนใจไม่น้อยกว่ำกนัของโทเลโดแล้ว ท ำให้ได้ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำร
ยเูนสโกในปี 1986  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิทำงกลบัสู่ มาดริด อสิระชอ้ปป้ิงยำ่น ถนนเซอรร์าโน่ (Serrano Street) ย่ำนช้อปป้ิงชื่อดงัที่ท ัว่ทัง้ถนน

จะเตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้แบรนดเ์นมแฟชัน่ชื่อดงั ทัง้สนิคำ้แบรนดอ์ื่นๆ จำกทัว่โลกและแบรนดข์องสเปนกส็ำมำรถ
พบไดท้ีน่ี่ท ัง้หมด เช่น Camper, Loewe, Hossintropia และอกีมำกมำย ในขณะที่ร้ำนจ ำหน่ำยงำนศลิปะและ
ของเก่ำสะสมกม็ใีห้เลอืกชมอยู่ไม่น้อย ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบั
ประเทศไทย 

22.05 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองดูไบ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK144 (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบน
เครื่องบนิ) 

วนัท่ีแปด ดไูบ – สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  
07.15 น. ถงึสนำมบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
09.40 น. เดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK372 (บรกิำรอำหำรและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 
19.15 น.  เดนิทำงถงึ สนำมบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 



อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดก็ (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่ำนละ 2,000 บำท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 10,000 บำท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัเดินทาง ราคา 

กนัยายน 
11-18 ก.ย. 62 

25 ก.ย. – 2 ต.ค. 62 49,900 
ตลุาคม 8-15 / 16-23 ต.ค. 62 

ตลุาคม 22-29 ต.ค. 62 52,900 

พฤศจิกายน 
13-20 พ.ย. 62 

30 พ.ย.-7 ธ.ค.62 49,900 

New year 2020 25 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63 64,900 



 

 
 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่ำธรรมเนียมในกำรขอยืน่วซี่ำกลุ่มเชงเกน้ทำงสถำนทตูจะไม่คนืเงนิค่ำธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ ค่ำตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันำจรไป-กลบั โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่ำทีพ่กัระดบัมำตรฐำน (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำรถปรบัอำกำศ และบรกิำรน ำเทีย่วตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนที ่และค่ำธรรมเนียมตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

✓ ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

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



อตัราน้ีไม่รวม 

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

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน  
  
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระเงนิมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท (หลงัจองภำยใน 1 วนั) พรอ้มส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง 
2. ช ำระยอดทัง้หมดก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกวำ่ 30 วนั 
3. หำกไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำยภำยในก ำหนด ทำงบรษิทัจะถอืวำ่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ ำทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่ำใชจ้่ำยเบือ้งตน้ 5,000 บำท 
3.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ ำทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 15-25 วนั เกบ็ค่ำใชจ้่ำย 50% ของรำคำค่ำทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำงน้อยกวำ่ 15 วนั ขอเกบ็ค่ำใชจ้่ำย 100% ของรำคำค่ำทวัรท์ ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหน้ำในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่ำน และทำงบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำร เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรอืไดร้บับำดเจบ็ทีน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำทวัร์ เช่นภยัธรรมชำต ิปัญหำ
กำรเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใช้บรกิำรใดๆ หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้
ประเทศไม่วำ่กรณีใดๆ กต็ำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่ำนได้ช ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัหรือช ำระโดยตรงกบัทำง
บรษิทัจะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอบรบัเงื่อนไขต่ำงๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พำสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอำย ุและมอีำยไุม่ต่ำํกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัทีเ่ดนิทำงกลบัเขำ้สู่ประเทศ หำกมพีำสปอรต์
เล่มเก่ำ ไม่วำ่จะเคยมวีซี่ำในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ำมควรน ำไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นกำรง่ำยต่อกำรอนุมตัวิซี่ำ 



2. รปูถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ว (แบบหน้ำใหญ่) ขนำด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ ำนวน 2 ใบ (ฉำกหลงัเป็นสขีำวเท่ำนัน้และมี
อำยไุม่เกนิ 6 เดอืน ไม่สวมใส่เครื่องประดบัและแวน่สำยตำ) 
3. เอกสำระส ำคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  

3.2 ส ำเนำบตัรประชำชน หรอื ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร  
3.3 ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถ้ำม)ี  

3.4 ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อหรอืนำมสกุล (ถ้ำม)ี 
4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองกำรท ำงำนจำกบรษิทัทีท่่ำนท ำงำนอยูต่อ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ โดยระบุต ำแหน่ง อตัรำเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบับรษิทันี้ และช่วงเวลำที่ขอลำงำน เพื่อเดนิทำงไปยุโรป หลงัจำกนัน้จะกลบัมำ
ท ำงำนตำมปกตหิลงัครบก ำหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนกำรคำ้ และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภำษีและหลกัฐำน
กำรเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภำษำองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 6 เดือน ฉบบัจริง ภำษำองักฤษ ออกโดยธนำคำรเท่ำนัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ)  พร้อมกบั
หนงัสอืรบัทำงกำรเงนิที่ออกจำกธนำคำร (Bank Certificate) ภำษำองักฤษ ส ำคญัมำกต้องยื่นคู่กนัทัง้สองอย่ำง 
วนัทีอ่อกเอกสำรไม่เกนิ 1 เดอืนจำกวนัยืน่ 

**สถำนทตูไม่รบัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่ำนเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงใหก้บัผูเ้ดนิทำงทัง้หมด นอกเหนือจำกเอกสำรขอ้ 
1-6 แล้ว ทำงบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมำยอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ควำมรบัผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยและกำรกลบัมำ
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 
- หลกัฐำนกำรเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นกำรออกค่ำใชจ้่ำย (ภำษำองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภำษำไทย และ แปลภำษำองักฤษ 
- เอกสำรเชื่อมโยงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งผูเ้ดนิทำงกบัผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยใหฉ้บบัภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของบดิำ / มำรดำ 



- ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ / มำรดำ 
- หลกัฐำนกำรเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นกำรออกค่ำใชจ้่ำย (ภำษำองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภำษำไทย และ แปลภำษำองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นกำรถำวร 
และถงึแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม่
กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หำกสถำนทตูมกีำรสุ่ม เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทัฯ ขอควำมร่วมมอื
ในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำม
สะดวกและประสำนงำน ตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิทำงบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำร 
ดงักล่ำวเช่นกนั 
11. กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลย
พนิิจของสถำนฑตูเรื่องวซี่ำของท่ำนเนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทั 
12. กำรยืน่วซี่ำนัน้ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระยอดมดัจ ำพรอ้มค่ำวซี่ำก่อนเท่ำนัน้ถงึสำมำรถด ำเนินข ัน้ตอนกำรย่นืวซี่ำได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลำในกำรยืน่ 15 วนัท ำกำร 

ผูเ้ดนิทำงตอ้งมำแสดงตวัและสแกนลำยน้ิวมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่ำ ตำมวนัและเวลำทีน่ดัหมำย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

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

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

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

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

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

สถำนะ  สมรส      โสด     หยำ่รำ้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่ำสปอรต์................................................... วนัหมดอำย.ุ..................................................................... 

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

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

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

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

กำรเดนิทำงในครัง้นี้ท่ำนออกค่ำใขจ้่ำยเองหรอืไม่ .......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่ำใชจ้่ำย .............................................................................................. ควำมสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

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

  เคย กรุณำระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่ำ (Issue).................................วนัหมดอำย.ุ..............................  
  ไม่เคย  

** หำกเคยแสกนลำยนิ้วมอืแลว้ กรุณำถ่ำยรปูหน้ำวซี่ำเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีต่รวจสอบ ** 
  

 


