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Portugal Spain 8 D 5 N
ชม 5 มรดกโลก โทเลโด เซโกเวีย ซาลามังก้า ซินทรา และมหาวิหารแอวูรา่

พิเศษ!! ชมระบําฟาเมงโก
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วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.35 น.
04.45 น.
07.25 น.
12.35 น.

เย็น
วันที่สาม
เช้า

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับ
พร้อมอํานวยความสะดวก
ดูไบ - ลิ สบอน – ซิ นทรา – ลิ สบอน - ถนนออกัสต้า
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสูเ่ มือง ลิ สบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK191 (บริการอาหาร
และเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง)
เดินทางถึงลิสบอน ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนนําทุกท่านออกเดินทางสูเ่ มือง ซิ นทรา (Sintra) เมืองทีต่ งั ้
อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลิสบอนไปประมาณ 30 กิโลเมตร มีอากาศดี มีสถาปตั ยกรรมสวย โร
แมนติก ของกินอร่อย และก็เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีท่ ํารายได้ให้กบั โปรตุเกสจากการได้ตอ้ นรับนักท่องเทีย่ วถึง
ปีละ 13,000,000 คน เมืองซินทราเป็ นเมืองทีส่ วยและงดงามทัง้ ด้วยจากธรรมชาติสวยๆ ทีร่ ายล้อมเมือง และ
ด้วยอาคารสไตล์โรมันทิสติกจากยุคศตวรรษที่ 19 อันเลือ่ งชือ่ เป็นเมืองทีม่ ากด้วยปราสาท พระราชวังเก่าแก่
จากหลายยุคหลายสมัย ทีไ่ ด้รบั ดูแลรักษาอย่างดี จนทําให้เมืองซินทราแห่งนี้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปเมือ่ ปี 1995 นอกจากนี้เมืองซินทรายังได้ชอ่ื ว่าเป็ นหนึ่งในเมืองทีม่ คี วามเป็ นอยู่ท่ี
ดีและน่ าอยู่มากของโปรตุเกสอีกด้วย เดินทางสู่เมือง ลิ สบอน (Lisbon) เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส
ั่
ควบตําแหน่ งเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ตัวเมืองตัง้ อยู่รมิ ชายฝงมหาสมุ
ทรแอตแลนติก เป็ นเมืองเก่าแก่ทม่ี อี ายุกว่า
3,000 ปี เป็ นเมืองศูนย์กลางทัง้ ด้านการศึกษา คมนาคม การเงิน เศรษฐกิจ ศิลปะ และท่องเทีย่ ว เป็ นหนึ่งใน
ั
เมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ของยุโรปตะวันออก นําท่านชม ลิ ฟต์แห่งคาร์โม (Santa Justa Elevator) สถาปตยกรรม
คู่เมืองลิสบอนมาตัง้ แต่อดีต และรัง้ ตําแหน่ งลิฟต์เก่าแก่ทส่ี ร้างในสไตล์นีโอโกธิกมาตัง้ แต่ปี 1902 ลิฟต์แห่ง
คาร์โมมีความสูง 45 เมตร สร้างในจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนไบซาและถนนลาร์โก เดอ คาร์โม ด้านบนของ
ลิฟต์จะมีทางเดินนําไปพบกับคาเฟแ่ ละจุดชมวิวเมืองทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของลิสบอน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ VIP Executive Art’s หรือระดับเดียวกัน
คาโบ ดาโรคา - ลิ สบอน – หอคอยเบเล็ม – อนุสาวรียแ์ ห่งการค้นพบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ั ่ ศตะวันตก จุดนี้น่าจะ
เดินทางสู่ คาโบ ดา โรคา (Cabo Da Roca) ซึ่งเป็ นจุดสิน้ สุดแผ่นดินทวีปยุโรปฝงทิ
เป็ นอีกประสบการณ์ทส่ี ดุ ยอดสําหรับนักเดินทางกับการมายืนอยูม่ มุ ทวีปที่ 38 องศาเหนือ 47 ลิปดาเหนือ 9
องศา 30 ลิปดาตะวันตก และตัง้ อยู่ในพื้นทีท่ ส่ี งู กว่าระดับนํ้ าทะเล 140 เมตร แวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของ
มหาสมุทรกว้าง สัมผัสกับสถานทีท่ ่ไี ด้รบั การกล่าวขานว่า มาเที่ยวโปรตุเกสก็ต้องมาที่น่ีเพื่อหาสัมผัสกับ
ความเป็ นที่สุดของทัง้ ยุโรปและของโลกด้วยซํ้า และเมื่อยืนอยู่ท่ี Cabo Da Roca เบื้องหน้ าคือมหาสมุทร
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แอตแลนติก ข้ามมหาสมุทรไปนันคื
่ อทวีปอเมริกา และทีน่ ่ีกถ็ อื เป็ นจุดกําเนิดของการเดินเรือสํารวจทวีปของ
หลายบุคคลสําคัญแห่งประวัตศิ าสตร์โลกรวมถึงคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับเข้าเมืองลิสบอน นําท่านชม หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) หอคอยทีเ่ กิดขึน้ ในยุคทีโ่ ปรตุเกส
กําลังคึกคักรุ่งเรืองกับโครงการสํารวจเส้นทาง ซึง่ สําหรับชาวโปรตุเกสเองยุคนัน้ มีผกู้ ล้าออกสํารวจเส้นทาง
เยอะมาก หอคอยเบเล็มสร้างขึน้ ในปี 1515 เพื่อให้เป็ นป้อมปราการ และใช้เวลาสร้างนาน 6 ปี แต่ครัง้ นัน้
สร้างแล้วกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย สุดท้ายจึงปรับเปลีย่ นมาเป็ นคุกสําหรับคุมขังนักโทษแทน และนั ่น
คงเป็ นคุกทีส่ วยงามทีส่ ุดในโลก เพราะตัวหอคอยออกแบบด้วยศิลปะมานูเอลสไตล์ สร้างจากหินทรายสีขาว
บนยอดหอคอยทัง้ สีม่ ุมประดับด้วยไม้กางเขน จนสุดท้ายเลิกการใช้เป็ นคุกก็กลายมาเป็ นป้อมอเนกประสงค์
ผสมประภาคารทีส่ ามารถชมความสวยงามเวิง้ ว้างของมหาสมุทรแอตแลนติกได้ ในขณะทีค่ นจํานวนไม่น้อย
มักเรียกหอคอยแห่งว่า “หอคอยแห่งการจากมาและจากไป” เพราะไม่
ว่าทีมสํารวจชาวโปรตุเกสใดจะออกเรือไปสํารวจเส้นทางสํารวจทวีป
หรือเดินทางกลับมาถึงแผ่นดินเกิดก็จะมาอยูก่ นั ทีจ่ ุดนี้ และก็จะเป็ นจุด
ทีม่ คี นมาคอยส่งคําอวยพรและคอยรับนักเดินทางมาช้านาน ปจั จุบนั
หอคอยเบเล็มได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกไปแล้ว และพื้นที่
โดยรอบหอคอยก็ถูก ปรับ ให้เ ป็ น สวนสาธารณะและจุ ด แวะพัก ผ่อ น
หย่อ นใจของชาวเมือง แล้ว ไปชม อนุ สาวรีย์แห่ งการค้ นพบ (Monument to the Discoveries) บนฝ งั ่
แม่น้ํ า Tagus เราจะเห็นประติมากรรมชิ้นใหญ่ตงั ้ ตระหง่านท้าแรงลมมาเนิ่นนาน นี่ไม่ได้เ ป็ นแค่หนิ สลัก
ธรรมดาแต่คอื สิง่ สะท้อนถึงความยิง่ ใหญ่ของการเป็ นชนชาตินกั สํารวจของชาวโปรตุเกสมาตัง้ แต่ศตวรรษที่
15 และเมือ่ เข้าไปชมใกล้ๆ เราก็จะได้เห็นถึงรายละเอียดทีถ่ กู สลักไว้บนแผ่นหินทีม่ ชี อ่ื ว่า “Monument to the
Discoveries” แห่งนี้ และถือเป็ นอนุ สาวรีย์แห่งการค้นพบทีอ่ อกแบบให้เหมือนหัวเรือเดินทะเลลําใหญ่ท่มี ี
เหล่านักสํารวจกําลังนํ าพาเรือลํานี้ออกสู่มหาสมุทรกว้าง บุคคลทีเ่ ป็ นผูน้ ํ าประทับยืนอยู่หวั แถวคือ “Prince
Henry the Navigator” ทีท่ รงได้รบั พระสมัญญานามว่าเป็ น “เจ้าชายนักเดินทาง” อนุ สาวรียช์ น้ิ นี้สร้างต่อเติม
จากของเดิมทีเ่ คยพังทลายมาแล้ว ปี ทเ่ี ริม่ สร้างคือปี 1960 ซึง่ เป็ นวันครบรอบ 500 ปี การจากไปของ Prince
Henry the Navigator พระองค์น้ี ส่ว นบุค คลที่เห็นยืนร่วมกัน อยู่ค ือ เหล่าลูกเรือและกลุ่มมิชชันนารีท่รี ่ว ม
เดินทางเผยแผ่ศาสนา มีนักวาดแผนที่ นักวิทยาศาสตร์ พ่อค้า รวมแล้วราว 30 คนทีอ่ ยู่ดว้ ยกันเคียงข้าง
Prince Henry the Navigator ในทุกเส้นทาง และก็กลายเป็ นสะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ดุ ในยุโรปด้วยระยะความ
ยาวรวมทางเชื่อม 17.2 กิโลเมตรทอดข้ามแม่น้ําเทกัส และสร้างเป็ นสะพาน 2 ชัน้ โดยชัน้ บนสําหรับรถยนต์
ั
ชัน้ ล่างสําหรับรถไฟ และก็ชว่ ยลดปญหาความหนาแน่
นของการจราจรในลิสบอนได้มาก อิสระช้อปปิ้งที่ ถนน
ออกัสต้า (Rua Augusta) ถนนสายช้อปปิ้ งชื่อดังของลิสบอน มากมายทัง้ ด้วยร้านอาหารและร้านค้า ตัง้ แต่
แบรนด์สเปนธรรมดาๆ ไปถึงแบรนด์ชนั ้ นําต่างๆ แล้วผ่านชมสะพานแขวน The Vasco da Gama Bridge
ทีส่ ร้างขึน้ ในปี 1974 หลังเกิดการปฏิวตั ใิ นโปรตุเกส และก็กลายเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรปด้วย
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เย็น
วันที่ห้า
เช้า

ระยะความยาวรวมทางเชื่อม 17.2 กิโลเมตรทอดข้ามแม่น้ํ าเทกัส และสร้างเป็ นสะพาน 2 ชัน้ โดยชัน้ บน
ั
สําหรับรถยนต์ ชัน้ ล่างสําหรับรถไฟ และก็ชว่ ยลดปญหาความหนาแน่
นของการจราจรในลิสบอนได้มาก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ VIP Executive Art’s หรือระดับเดียวกัน
แอวูรา่ (โปรตุเกส) – มหาวิ หารแอวูร่า - ซาลามังกา (สเปน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มุง่ หน้าสู่เมือง แอวูร่า (Evora) ทีต่ งั ้ อยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกส เป็ นเมืองเก่าแก่และเป็ นหนึ่งในสมาชิก
ของเครือข่ายเมืองทีโ่ บราณทีส่ ุดในยุโรป เราจะได้เห็นร่องรอยของความเก่าแก่และความยิง่ ใหญ่แต่เก่าก่อน
ั
ของเมืองได้จากสถาปตยกรรมจากหลายยุ
คหลายสมัยตัง้ แต่ วิหารโรมัน กําแพงเมืองจากยุคกลาง โบสถ์ และ
วิหารอีกมาก ทัง้ หมดนี้ทาํ ให้ย่านเมืองเก่าแอวูรา่ เป็ นทีน่ ิยมและน่าสนใจมากเมืองหนึ่ง นําท่านเข้าชมภายใน
มหาวิ ห ารแอวูร่ า (Evora Cathedral) สมบัติช้ิน สํา คัญ ของแอวู ร่ า ที่ไ ด้ข้ึน ทะเบีย นเป็ น มรดกโลกโดย
UNESCO ในปี 1988 เป็ น วิห ารในศาสนาคริส ต์ นิ ก ายโรมัน คาทอลิก เป็ น วิห ารที่ส ร้า งขึ้น ในช่ ว งปลาย
ศตวรรษที่ 12 บนเนินเขาเหนือเมืองแอวูร่า เพื่ออุทศิ แด่พระแม่มารี เดิมทีนนั ้ ได้สร้างออกมาอย่างเรียบง่าย
ต่อมาได้มกี ารต่อเติมและตกแต่งเพิม่ ขึน้ จนเป็ นมหาวิหารหลังใหญ่ในสไตล์โกธิค มหาวิหารแอวูร่าเป็ นมหา
วิหารจากยุคกลางทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ และได้ชอ่ื ว่าเป็ นตัวอย่างสถาปตั ยกรรมสไตล์โกธิคทีด่ ที ส่ี ดุ ในโปรตุเกส
ยิง่ ใหญ่ดว้ ย 2 หอคอย ภายในนัน้ ได้ออกแบบมาโดยได้รบั อิทธิพลมาจาก มหาวิหารแห่งลิสบอน เราจะได้
เห็นโถงหลังคาสูงตกแต่งด้วยรูปปนั ้ รูปแกะสลัก ภาพวาด และกระจกสีรปู กุหลาบสไตล์โกธิคชวนมอง อีกจุด
หนึ่งทีเ่ มืองมายังมหาวิหารแอวูร่าแล้วต้องไม่พลาดชมก็คอื โถงทางเดิ น (Cloister) ทีอ่ ยู่ภายในมหาวิหาร
แอวู ร่ า นี่ เ อง เป็ น โถงที่ส ร้ า งขึ้น ในช่ ว งปี 1314-1340 โดยอิ ง ตามโถงทางเดิน ของมหาวิห ารลิส บอน
เช่นเดียวกับตัววิหาร งดงามด้วยการตกแต่งเล่นรายละเอียดของซุม้ โค้ง ในแต่ละมุมของทางเดินนี้จะมีรปู ปนั ้
หินอ่อนสไตล์โกธิคตัง้ อยู่ เสริมให้ทางเดินนี้ยงิ่ น่ามองน่าเดินขึน้ อีก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่เมือง ซาลามังกา (Salamanca) เมืองโบราณบนทีร่ าบสู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
สเปน เป็ นเมืองทีก่ ่อตัง้ มาตัง้ แต่ก่อนยุคโรมันโบราณ ทําให้ร่าํ รวยด้วยสถาปตั ยกรรมยิง่ ใหญ่มากมายทีไ่ ด้ถูก
อนุ รกั ษ์เอาไว้อย่างดี เป็ นทีต่ งั ้ ของหนึ่งในมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่และดีทส่ี ุดของสเปน และเมืองซาลามังกาก็ได้
ถูกจดทะเบียนขึน้ เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1988
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Mozárbez Salamanca หรือระดับเดียวกัน
ซาลามังกา – จัตรุ สั พลาซ่า มายอร์ - เซโกเวีย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับ มหาวิ ทยาลัยแห่งซาลามังกา (University of Salamanca) มหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ทส่ี ุดและยังเปิ ดทําการอยู่อนั ดับ 3 ของโลก เป็ นมหาวิทยาลัยทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ครัง้ แรกตัง้ แต่ปี 1134 และ
กลายเป็ นศูนย์กลางการศึกษาและเรียนรูใ้ นแถบภูมภิ าคนี้ตงั ้ แต่นัน้ เป็ นต้นมา ปจั จุบนั ก็ยงั คงอันดับการเป็ น
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หนึ่งในมหาวิทยาลัยชัน้ นํ าของประเทศ เราจะได้เห็นอาคารโบราณที่ได้ถูกดูแลรักษาอย่างดี ยิง่ ใหญ่และ
งดงามด้วยลวดลายตามผนังและสไตล์การสร้างตามแบบสเปนโบราณ ผ่านชมมหาวิหารใหญ่ของซาลามังกา
มหาวิ หารเก่ าแห่ งซาลามังกา (Old Cathedral of Salamanca) และ มหาวิ หารใหม่แห่ งซาลามังกา
(New Cathedral of Salamanca) แม้จะนับเป็ น 2 มหาวิหารใหญ่แต่เป็ นมหาวิหารทีเ่ ชือ่ มต่อกันจนดูเหมือน
เป็ นมหาวิหารเดียว ตัวมหาวิหารเก่านัน้ ได้เริม่ ถูกก่อตัง้ ขึน้ โดย บิชอปเจโรม ในช่วงศตวรรษที่ 12 ก่อนจะ
เสร็จสิน้ เรียบร้อยในศตวรรษที่ 14 สวยงดงามตามสไตล์โกธิคผสมผสานกับสไตล์โรมาเนสก์ เป็ นมหาวิหาร
ของนิกายคาทอลิกทีอ่ ุทศิ แด่เซนต์แมรีแ่ ห่งท้องทะเล ภายในงดงามด้วยภาพวาดจากศิลปิ นชื่อดังหลายต่อ
ั้
หลายท่าน ภายนอกหรูหราด้วยรูปปนและการแกะสลั
กตามสไตล์โกธิค และต่อมาในศตวรรษที่ 16 ก็ได้เริม่
ก่อสร้างมหาวิหารใหม่แห่งซาลามังกาขึน้ และแล้วเสร็จในศตวรรษที่ 18 สง่างามด้วยสไตล์สถาปตั ยกรรมที่
ผสมผสานระหว่างโกธิค บารอก และเรเนสซองก์ ด้วยความสําคัญและเก่าแก่ทําให้ถูกยกให้เป็ นอนุ สรณ์
แห่งชาติไปเรียบร้อย นําท่านสู่ จัตรุ สั พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรสั ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองซาลามัง
กาทีเ่ ป็ นจุดนัดพบยอดนิยมมาช้านาน ตัวจัตุรสั ได้ถูกสร้างขึน้ ในสไตล์สเปนดัง้ เดิมผสมผสานกับสไตล์บารอก
ทีเ่ ข้ากันอย่างดี โดยรอบจัตุรสั นัน้ จะล้อมด้วยอาคารใหญ่ 3 ด้าน มีรา้ นค้า ร้านอาหาร ให้เดินชม จัตุรสั แห่งนี้
ยังได้ช่อื ว่าเป็ นหนึ่งในจัตุรสั ทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของสเปน แล้วไปถ่ายรูปกับด้านหน้าของ พระราชวังมอน
เทอร์เรย์ (Palace of Monterrey) ทีเ่ ป็ นอาคารทรงสีเ่ หลีย่ มทีแ่ ต่สวยด้วยศิลปะสไตล์เรเนสซองก์ทเ่ี ห็นได้
โดยรอบอาคาร อาคารอายุกว่า 450 ปี หลังนี้ยงั เป็นทีเ่ ก็บรักษางานศิลปะ ตราประจําตระกูล และวัตถุโบราณ
อีกมากมายไว้ภายใน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อสูเ่ มือง เซโกเวีย (Segovia) เมืองทีถ่ ูกขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งมรดกโลก เพราะฉะนัน้
แทบไม่ตอ้ งอธิบายถึงความยิง่ ใหญ่และเก่าแก่ทป่ี จั จุบนั กลายเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญและโด่งดังของสเปน
ไปแล้ว และนับตัง้ แต่มกี ารประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกโลกให้กบั สมบัตชิ าติไปเมือ่ ปี 1985 โดยองค์การยูเนสโก้
นับแต่นนั ้ มา เซโกเวียก็เป็นทีร่ จู้ กั ไปทั ่วโลก นําท่านเทีย่ วชม ย่านเมืองเก่าเซโกเวีย ทีส่ อ่ื และแสดงถึงความ
เป็ นสเปนโบราณได้อย่างดี ด้วยสถาปตั ยกรรม อาคาร ป้อมปราการใหญ่บนเนินเขา ปราสาท และอนุ สรณ์
สถานต่างๆ ทีไ่ ด้ถูกอนุ รกั ษ์มาตัง้ แต่ชว่ งยุคกลาง พาท่านชมและถ่ายรูปกับไฮไลท์ทโ่ี ดดเด่นและยิง่ ใหญ่ทส่ี ุด
ของเซโกเวีย สะพานส่ งนํ้ าโรมัน (The Roman Aqueduct) เป็ นสิง่ ก่อสร้างที่ทําด้วยหินแกรนิต สูงใหญ่
อลังการมาก คือสะพานส่งนํ้ าโบราณทีเ่ ชื่อว่าสร้างขึน้ ตัง้ แต่ในสมัยศตวรรษที่ 1 ที่
เห็น แล้ว แทบไม่น่ า เชื่อ ว่ า เก่ า แก่ ข นาดนี้ เ หตุ ใ ดจึง ยัง คงความสมบู ร ณ์ ข องงาน
ก่อสร้างได้ดเี ยีย่ มอย่างทีเ่ ห็น ได้รบั การดูแลบูรณะอยูส่ มํ่าเสมอและมีการบูรณะครัง้
ใหญ่ เ มื่อ ปี 1990 หลัง จากที่ไ ด้ ร ับ การขึ้น ทะเบีย นเป็ น มรดกโลกในปี 1985
จุดประสงค์ของการสร้างนัน้ ก็เพื่อดึงนํ้ าจากภูเขาฟากหนึ่งซึ่งอยู่นอกเมืองส่งผ่าน
เข้ามาถึงในตัวเมืองด้วยระยะทางยาวทีเ่ คยถูกบันทึกไว้ในยุคแรกสร้างคือประมาณ
15 กิโลเมตร ปจั จุบนั เหลือให้เห็นเพียงแค่ประมาณ 894 เมตรและสูง 28 เมตร ใช้
หินมากกว่า 25,000 ก้อน เทีย่ วชม จัตรุ สั พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ทีอ่ ยูใ่ น
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วันที่หก
เช้า

เขตเมืองเก่า ปจั จุบนั กลายเป็ นมุมท่องเทีย่ วไปแล้ว ด้วยลักษณะของพืน้ ทีท่ แ่ี บ่งเป็นตรอกซอกซอยใหญ่น้อย
เก่าคลาสสิกจึงให้บรรยากาศเหมือนเราย้อนกลับไปสูอ่ ดีตแห่งสเปน และจุดเด่นของพลาซ่า มายอร์แห่งนี้กค็ อื
มหาวิ หารแห่งเซโกเวีย (Segovia Cathedral) มหาวิหารสําคัญของเมืองทีส่ ร้างอย่างหรูหราประณีตด้วย
สไตล์โกธิค วิหารแห่งนี้เป็ นวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีอ่ ุทศิ แด่พระแม่มารี มหาวิหารแห่งเซ
โกเวียนัน้ มีขนาดใหญ่และสังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยอาคารขนาดใหญ่และยอดแหลมทีอ่ ยู่ในทุกๆ ยอดมุมของ
วิหารและหอระฆังสูง 90 เมตร ทีพ่ ลาซ่า มายอร์ มีสถานทีส่ าํ คัญหลายแห่งตัง้ อยูม่ มุ นัน้ มุมนี้ ยังมีจุดช้อปปิ้ง
สินค้าพืน้ เมืองมากมาย และก็มากพอๆ กับร้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารขึน้ ชื่อทีม่ กั พบได้บ่อยในย่านนี้กค็ อื
“Cochinillo” ซึง่ เป็ นอาหารจานเด็ดทีท่ ําจากลูกหมูทงั ้ ตัวนํ ามาย่างจนสุกหอม กรอบนอกนุ่ มใน ราดซอสให้
เนื้อหมูฉ่ําก่อนกิน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ El Espinar หรือระดับเดียวกัน
Las Rozas Village – มาดริ ด - นํ้าพุซิเบเลส – ถ่ายภาพ Estadio Santiago Bernabeu - ระบําฟลาเมง
โก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิน ทางสู่เ มือ ง Las Rozas เพื่อ ให้ท่ า นได้ช้อ ปปิ้ ง กัน อย่า งเต็มที่ท่ี Las Rozas Village แหล่ ง ช้อ ปปิ้ ง สุด
อลังการทีห่ ่างออกมาจากมาดริดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อย เดินทาง
ด้วยรถยนต์ประมาณครึง่ ชัวโมงเท่
่
านัน้ ย่านนี้สนิ ค้าแบรนด์เนมเพียบ ใครอยาก
ได้กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าหนัง รองเท้า เสือ้ ผ้าแบรนด์สเปนและราคาถูกกว่า
ซื้อทีไ่ หนๆ แถมยังได้รบั คืนภาษีราว 16-17 เปอร์เซ็นต์อกี ด้วย อิ สระอาหาร
กลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
เดินทางสู่เมือง มาดริ ด (Madrid) นําท่านเทีย่ วชมมาดริด เมืองทีม่ สี ถานะเป็ นทัง้ เมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ของสเปน มาดริดสวยงามสมความเป็ นเมืองหลวงเพราะตัง้ อยู่ใจกลางเมืองริมแม่น้ํา Manzanares เดิมที
นัน้ เมืองหลวงของสเปนในอดีตคือโทเลโด แต่เพราะความงามของมาดริดถูกพระทัยของกษัตริยช์ าร์ลที่ 5 เป็น
อย่างมากจนพระเจ้าฟิลลิปที่ 2 ซึง่ เป็ นพระราชโอรสจึงทรงถวายความจงรักภักดีโดยการย้ายวังหลวงจากโทเล
โดไปยังมาดริดในปี 1561 จากนัน้ ทุกความยิง่ ใหญ่ในเชิงสิง่ ก่อสร้างก็เกิดขึน้ ในมาดริดเรื่อยมา และโชคดีมาก
ทีไ่ ด้รบั การบูรณะมาตลอดจนคงอยู่ให้คนรุ่นเราได้ชม ยอมรับว่ายิง่ ใหญ่
และสวยงามมากจริงๆ อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองที่มพี ้นื ที่สเี ขียวเยอะมากเป็ น
อันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น นํ าท่านชมและถ่ายรูปกับ
นํ้าพุซิเบเลส (Cibeles Fountain) นํ้าพุขนาดใหญ่
ทีอ่ ลังการด้วยประติมากรรมของเทพีซเิ บเลสผูส้ ง่า
งาม โดยเทพีองค์น้ีจะถือคทาในมือข้างหนึ่ง ส่วน
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มือ อีก ข้า งจะใช้ ค วบคุ ม ราชรถสิง โตคู่ เชื่อ กัน ว่ า เทพีซิเ บเลสเป็ น ผู้
ประทานความสุขและความบริบูรณ์ มาให้ นํ้ าพุแห่งนี้ตงั ้ อยู่ท่ีใ จกลาง
พลาซ่ า เดอ ซิ เ บเลส (Plaza de Cibeles) จัตุ ร ัส ใหญ่ ใ จกลางเมือ ง
มาดริด สําหรับนํ้ าพุแ ห่งนี้สร้างขึ้นตัง้ แต่ปี 1895 แต่ก็ย งั สะกดสายตา
ผูค้ นทีผ่ ่านไปมาไว้ได้ไม่คลาย นําท่านชม ประตูเมืองอัลคาลา (Alcala
Gate) ประตูใหญ่กลางจัตุรสั พลาซ่า เดอ ลา อิ นดีเพนเดนเซีย (Plaza de la Independencia) เป็ นประตูท่ี
เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ สําคัญของมาดริด และปจั จุบนั ก็ได้ถูกยกให้เป็ น อนุ สรณ์ สถานแห่งชาติ เลยทีเดียว
หลังจากยุคโรมันแล้วประตูแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นประตูชยั ยุคใหม่แห่งแรกทีไ่ ด้ถูกสร้างขึน้ ในยุโรปเมือ่ ปี 1764 ด้วย
สถาปตั ยกรรมในสไตล์นีโอคลาสสิก ใช้เวลาสร้างนานถึง 9 ปี จนเสร็จสิน้ ได้เป็ นประตูขนาดใหญ่ทม่ี ที รงเป็ น
ั้
ประตูโค้ง 3 ประตูและประตูทรงสีเ่ หลีย่ ม 2 ประตูขนาบข้าง ตกแต่งด้วยรูปปนและรู
ปแกะสลักโดยรอบประตู
อย่างอลังการมาก แล้วนํ าท่านถ่ายรูปที่ด้านหน้ า Estadio Santiago Bernabeu สนามฟุ ตบอลขนาดใหญ่
ควบดีกรีการเป็ นสนามเหย้าของ Real Madrid สโมสรฟุ ต บอลที่ยิ่งใหญ่ อีกทีมหนึ่ง ของโลก สนามแห่งนี้
ยิง่ ใหญ่ดว้ ยจํานวน 80,000 ทีน่ งซึ
ั ่ ง่ ปรับจากเดิมทีม่ ถี งึ 100,000 ทีน่ งรวมตั
ั่
๋วยืนให้เหลือเพียงตั ๋วนังเท่
่ านัน้ ตาม
กฎของฟี ฟ่า สนามฟุตบอลแห่งนี้สร้างขึน้ ในปี 1944 และเปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการในปี 1947 มีสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดนิ เป็ นของตัวเอง และก็ยงั ตัง้ อยู่ในย่านใจกลางแหล่งธุรกิจของมาดริด ช่วงนอกฤดูกาล Estadio Santiago
Bernabeu ก็จะกลายเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดนิยมของมาดริด โดยเฉพาะพืน้ ทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์ยงิ่ น่าชมเพราะ
จัดแสดงถ้วยเกียรติยศ เปิ ดให้ชมสนาม ห้องพักนักกีฬา ยิง่ ใหญ่และน่าชมสมกับทีช่ าวสเปนกล่าวไว้ว่านี่คอื
สโมสรทีด่ ที ่สี ุดในประวัตศิ าสตร์ แล้วแวะไปชมและถ่ายรูปสวยๆ ที่ พลาซ่ า เดอ เอสปานย่าน (Plaza de
Espanya) หรือ จัตุรสั สเปน สวนสาธารณะที่มสี วนสวยร่มรื่นภายใต้บรรยากาศที่แวดล้อมด้วยอาคารสูง
ทันสมัย และทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดสําหรับจัตุรสั แห่งนี้เห็นจะไม่มจี ุดใดเกินไปกว่าอนุสรณ์สถานของ มิเกล เดอ เซอ
บันเตส นักประพันธ์ช่อื ดังชาวสเปน ทีม่ ผี ลงานชื่อก้องโลกได้แก่ ดอน กิโฆเต้ นัน่ เอง แล้วนําท่านถ่ายรูปที่
ด้านหน้ า พิ พิธภัณฑ์ปราโด (Prado Museum) พิพธิ ภัณ ฑ์ท่ไี ด้รบั ยกย่องให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่ดี ที ่สี ุด ยอด
เยีย่ มทีส่ ุด และมีช่อื เสียงทีส่ ุดในสเปน ภายในได้จดั เก็บรักษางานศิลปะระดับโลกทัง้ ของสเปนเองและจากทัว่
โลกนับหมืน่ ชิน้ จากศตวรรษที่ 11-18 ซึง่ ล้วนแต่เป็ นผลงานชัน้ เยีย่ มจากศิลปิ นยิง่ ใหญ่ไม่ว่าจะเป็ น Goya, El
Greco, Murillo และ Velazquez และนอกจากงานศิลปะแล้ว ภายในยังจัดแสดงของสะสมของราชวงศ์ตงั ้ แต่ยคุ
ของ พระเจ้าชาร์ล ส์ท่ี 3 อีกด้ว ย อีก ทัง้ ตัว อาคารพิพ ิธ ภัณ ฑ์ก็ย งั สวยงามไปด้ว ยสถาป ตั ยกรรมแบบนี โ อ
คลาสสิก และมีการต่อเติมส่วนนัน้ ส่วนนี้เรือ่ ยมาจนสวยงามอย่างทีเ่ ราเห็น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนํ าท่านชมการแสดงระบําฟลาเมงโก้ โชว์ช่อื ดังซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศสเปน
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Elba Madrid Alcala หรือระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง

22.05 น.

โทเลโด - มหาวิ หารพริ มาดา - มาดริ ด - สนามบิ น
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง โทเลโด (Toledo) เมืองโบราณอายุกว่า 2,000 ปี ท่ี
เคยถูกยึดครองด้วยมัวร์ ยิวและคริสต์ กลายเป็ นเมือง 3 วัฒนธรรมและมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจน โทเลโดตัง้ อยูบ่ นเนินเขาและถูกล้อมด้วยแม่น้ํา
Tajo มีร่องรอยของกําแพงใหญ่ท่ลี ้อมเมืองไว้ มีป้อมปราการใหญ่ และมี
ั
อาคารทีส่ ร้างด้วยสถาปตยกรรมแบบโกธิ
กทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ในศตวรรษที่ 12
มากมาย ในช่วงศตวรรษที่ 16 โทเลโดเคยเป็ นเมืองหลวงสเปนมาก่อนมาดริด และก็ตงั ้ อยู่ห่างจากมาดริด
ประมาณ 70 กิโลเมตร โทเลโดปจั จุบนั ยังคงความเป็ นเมืองเล็กๆ แต่มเี สน่หแ์ ละน่าเทีย่ วมาก ใจกลางเมืองมี
ทัง้ ความคลาสสิก ความทันสมัย ครบถ้วนความเป็ นเมืองน่ าเทีย่ วอีกแห่งของโลก อาคารสวยๆ และร้านค้า
สินค้าที่ระลึกมีเยอะมาก และเพราะในอดีตโทเลโดเคยเป็ นแหล่งโลหะสําหรับผลิตมีดและดาบทีส่ ําคัญของ
ประเทศ เราจึงได้เห็นสินค้าชนิดนี้ซง่ึ เป็ นสินค้าขึน้ ชือ่ วางขายอยูเ่ ต็มไปหมดในทุกซอกซอย
นํ าท่านเข้าชมภายใน มหาวิ หารพริ มาดา (Cathedral Primada) หรือ มหาวิ หารแห่ ง
โทเลโด มหาวิหารใหญ่บนเนินเขาเหนือเมืองโทเลโดแห่งนี้เป็ นศูนย์รวมทางศาสนาของ
เมืองมาตัง้ แต่การเริม่ ก่อสร้างในปี 1227 บนฐานรากของมหาวิหารเก่าแก่ทเ่ี คยตัง้ อยู่ตรงนี้
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 6 แม้จะใช้เวลาก่อสร้างเป็ นเวลานานและได้มกี ารก่อสร้างเพิม่ เติมขึน้ มา
เรื่อ ยๆ ในแต่ ล ะยุ ค แต่ ล ะสมัย แต่ ส ิ่ง ที่โ ดดเด่ น เป็ น เอกลัก ษณ์ ข องที่น่ี ต ลอดมาก็ค ือ
ั ้ ดประณีต ลวดลายตามเสาและ
สถาปตั ยกรรมและการตกแต่งหรูหราสุดอลังการตามสไตล์โกธิค ตัง้ แต่รปู ปนสุ
กําแพง ยังมีคอลเลกชั ่นภาพวาดและงานศิลปะลํ้าค่าอีกมากให้ได้ชมกันภายในมหาวิหารแห่งนี้ และเมื่อรวม
กับย่านเมืองเก่าที่น่าสนใจไม่น้อยกว่ากันของโทเลโดแล้ว ทําให้ได้ข้นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในปี 1986
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ มาดริ ด อิสระช้อปปิ้ งย่าน ถนนเซอร์ราโน่ (Serrano Street) ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังทีท่ ั ่วทัง้ ถนน
จะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมแฟชันชื
่ อ่ ดัง ทัง้ สินค้าแบรนด์อ่นื ๆ จากทัวโลกและแบรนด์
่
ของสเปนก็สามารถ
พบได้ทน่ี ่ีทงั ้ หมด เช่น Camper, Loewe, Hossintropia และอีกมากมาย ในขณะทีร่ า้ นจําหน่ ายงานศิลปะและ
ของเก่าสะสมก็มใี ห้เลือกชมอยู่ไม่น้อย ได้เวลาอันสมควรนํ าทุกท่ านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับ
ประเทศไทย
ออกเดิน ทางสู่ เมือ งดูไ บ โดยสายการบิน เอมิเ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK144 (บริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม บน
เครือ่ งบิน)
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วันที่แปด
07.15 น.
09.40 น.
19.15 น.

ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง

ราคา

กรกฎาคม

24-31 ก.ค. 62

กันยายน

11-18 ก.ย. 62
25 ก.ย. – 2 ต.ค. 62

ตุลาคม

8-15 / 16-23 ต.ค. 62

ตุลาคม

22-29 ต.ค. 62

52,900
49,900
52,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซา่ กลุม่ เชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ 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 (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
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อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะกรุป๊ เหมาเท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขันตํ
้ า่ 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด 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 เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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เอกสารที่ต้องใช้ในการยืน่ วีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตา่ํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสูป่ ระเทศ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุม่ เชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพือ่ เป็นการง่ายต่อการอนุมตั 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 ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ า่ นทํางานอยูต่ อ้ งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือนใน
ปจั จุบนั 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. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออก
ค่าใช้ จ่ายให้ ต้ องมี หลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมกับ
หนังสือรับทางการเงินทีอ่ อกจากธนาคาร (Bank Certificate) ภาษาอังกฤษ สําคัญมากต้องยื่นคู่กนั ทัง้ สองอย่าง
วันทีอ่ อกเอกสารไม่เกิน 1 เดือนจากวันยืน่
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทํางานของท่าน โดยระบุรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ า่ นอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
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- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายืน่ ขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่
ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือ
ในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท
**

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยน่ื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชือ่ -นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชือ่ -นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
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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 นี้ทา่ นออกค่าใข้จา่ ยเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชือ่ ผูอ้ อกค่าใช้จ่าย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซา่ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

