Hub Group

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

พิเศษ ชมระบำฟำเมงโก
วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.35 น.
04.45 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้ำหน้ำทีใ่ ห้กำรต้อนรับ
พร้อมอำนวยควำมสะดวก
ดูไบ - ลิ สบอน – ซิ นทรา – ลิ สบอน - ถนนออกัสต้า
ออกเดินทำงสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385 (บริกำร
อำหำรและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

07.25 น.
12.35 น.

เย็น
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ออกเดินทำงสู่เมือง ลิ สบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK191 (บริกำรอำหำร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทำงถึงลิสบอน ผ่ำนพิธตี รวจคนเข้ำเมืองก่อนนำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง ซิ นทรา (Sintra) เมืองทีต่ งั ้
อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลิสบอนไปประมำณ 30 กิโลเมตร มีอำกำศดี มีสถำปั ตยกรรมสวย โร
แมนติก ของกินอร่อย และก็เป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีท่ ำรำยได้ให้กบั โปรตุเกสจำกกำรได้ต้อนรับนักท่องเทีย่ วถึง
ปี ละ 13,000,000 คน เมืองซินทรำเป็ นเมืองทีส่ วยและงดงำมทัง้ ด้วยจำกธรรมชำติสวยๆ ทีร่ ำยล้อมเมือง และ
ด้วยอำคำรสไตล์โรมันทิสติกจำกยุคศตวรรษที่ 19 อันเลื่องชื่อ เป็ นเมืองทีม่ ำกด้วยปรำสำท พระรำชวังเก่ำแก่
จำกหลำยยุคหลำยสมัย ทีไ่ ด้รบั ดูแลรักษำอย่ำงดี จนทำให้เมืองซินทรำแห่งนี้ได้ รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลกโดยองค์กำรยูเนสโก้ไปเมื่อปี 1995 นอกจำกนี้เมืองซินทรำยังได้ช่อื ว่ำเป็ นหนึ่งในเมืองทีม่ คี วำมเป็ นอยูท่ ่ี
ดีและน่ ำอยู่มำกของโปรตุเกสอีกด้วย เดินทำงสู่เมือง ลิ สบอน (Lisbon) เมืองหลวงของประเทศโปรตุเ กส
ควบตำแหน่ งเมืองที่ใหญ่ท่สี ุด ตัวเมืองตัง้ อยู่รมิ ชำยฝั ง่ มหำสมุทรแอตแลนติก เป็ นเมืองเก่ำแก่ท่มี อี ำยุกว่ำ
3,000 ปี เป็ นเมืองศูนย์กลำงทัง้ ด้ำนกำรศึกษำ คมนำคม กำรเงิน เศรษฐกิจ ศิลปะ และท่องเทีย่ ว เป็ นหนึ่งใน
เมืองทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ุดของยุโรปตะวันออก นำท่ำนชม ลิ ฟต์แห่งคาร์โม (Santa Justa Elevator) สถำปั ตยกรรม
คู่เมืองลิสบอนมำตัง้ แต่อดีต และรัง้ ตำแหน่ งลิฟต์เก่ำแก่ทส่ี ร้ำงในสไตล์นีโอโกธิกมำตัง้ แต่ปี 1902 ลิฟต์แห่ง
คำร์โมมีควำมสูง 45 เมตร สร้ำงในจุดเชื่อมต่อระหว่ำงถนนไบซำและถนนลำร์โก เดอ คำร์โม ด้ำนบนของ
ลิฟต์จะมีทำงเดินนำไปพบกับคำเฟ่ และจุดชมวิวเมืองทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของลิสบอน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ VIP Executive Art’s หรือระดับเดียวกัน
คาโบ ดาโรคา - ลิ สบอน – หอคอยเบเล็ม – อนุสาวรียแ์ ห่งการค้นพบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทำงสู่ คาโบ ดา โรคา (Cabo Da Roca) ซึ่งเป็ นจุดสิ้นสุดแผ่นดินทวีปยุโรปฝั ง่ ทิศตะวันตก จุดนี้น่ำจะ
เป็ นอีกประสบกำรณ์ทส่ี ุดยอดสำหรับนักเดินทำงกับกำรมำยืนอยู่มุมทวีปที่ 38 องศำเหนือ 47 ลิปดำเหนือ 9
องศำ 30 ลิปดำตะวันตก และตัง้ อยู่ในพื้นที่ท่สี ูงกว่ำระดับน้ ำทะเล 140 เมตร แวะถ่ำยรูปกับวิวสวยๆ ของ
มหำสมุทรกว้ำง สัมผัสกับสถำนที่ท่ไี ด้รบั กำรกล่ำวขำนว่ำ มำเที่ยวโปรตุเกสก็ต้องมำที่น่ีเพื่อหำสัมผัสกับ
ควำมเป็ นที่สุดของทัง้ ยุโรปและของโลกด้วยซ้ำ และเมื่อยืนอยู่ท่ี Cabo Da Roca เบื้องหน้ ำคือมหำสมุทร
แอตแลนติก ข้ำมมหำสมุทรไปนัน่ คือทวีปอเมริกำ และทีน่ ่ีกถ็ อื เป็ นจุ ดกำเนิดของกำรเดินเรือสำรวจทวีปของ
หลำยบุคคลสำคัญแห่งประวัตศิ ำสตร์โลกรวมถึงคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทำงกลับเข้ำเมืองลิสบอน นำท่ำนชม หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) หอคอยทีเ่ กิดขึน้ ในยุคทีโ่ ปรตุเกส
กำลังคึกคักรุ่งเรืองกับโครงกำรสำรวจเส้นทำง ซึง่ สำหรับชำวโปรตุเกสเองยุคนัน้ มีผกู้ ล้ำออกสำรวจเส้นทำง
เยอะมำก หอคอยเบเล็มสร้ำงขึน้ ในปี 1515 เพื่อให้เป็ นป้ อมปรำกำร และใช้เวลำสร้ำงนำน 6 ปี แต่ครัง้ นัน้
สร้ำงแล้วกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์ อะไรเลย สุดท้ำยจึงปรับเปลีย่ นมำเป็ นคุกสำหรับคุมขังนักโทษแทน และนัน่
คงเป็ นคุกทีส่ วยงำมทีส่ ุดในโลก เพรำะตัวหอคอยออกแบบด้วยศิลปะมำนูเอลสไตล์ สร้ำงจำกหินทรำยสีขำว
บนยอดหอคอยทัง้ สีม่ ุมประดับด้วยไม้กำงเขน จนสุดท้ำยเลิกกำรใช้เป็ นคุกก็กลำยมำเป็ นป้ อมอเนกประสงค์
ผสมประภำคำรทีส่ ำมำรถชมควำมสวยงำมเวิง้ ว้ำงของมหำสมุทรแอตแลนติกได้ ในขณะทีค่ นจำนวนไม่น้อย

เย็น
วันที่สี่
เช้า

มักเรียกหอคอยแห่งว่ำ “หอคอยแห่งกำรจำกมำและจำกไป” เพรำะไม่ว่ำทีมสำรวจชำวโปรตุเกสใดจะออกเรือ
ไปสำรวจเส้นทำงสำรวจทวีปหรือเดินทำงกลับมำถึงแผ่นดินเกิดก็จะมำอยูก่ นั ทีจ่ ดุ นี้ และก็ จะเป็ นจุดทีม่ คี นมำ
คอยส่งคำอวยพรและคอยรับนักเดินทำงมำช้ำนำน ปั จจุบนั หอคอยเบเล็มได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ไปแล้ว และพื้นที่โดยรอบหอคอยก็ถูกปรับให้เป็ นสวนสำธำรณะและจุดแวะพักผ่อนหย่อนใจของชำวเมือง
แล้วไปชม อนุ สาวรีย์แห่ งการค้ นพบ (Monument to the Discoveries) บนฝั ง่ แม่น้ ำ Tagus เรำจะเห็น
ประติมำกรรมชิ้นใหญ่ตงั ้ ตระหง่ำนท้ำแรงลมมำเนิ่นนำน นี่ไม่ได้เป็ นแค่หนิ สลักธรรมดำแต่คอื สิง่ สะท้อนถึง
ควำมยิง่ ใหญ่ของกำรเป็ นชนชำตินักสำรวจของชำวโปรตุเกสมำตัง้ แต่ศตวรรษที่ 15 และเมื่อเข้ำไปชมใกล้ๆ
เรำก็ จ ะได้ เ ห็ น ถึ ง รำยละเอี ย ดที่ ถู ก สลัก ไว้ บ นแผ่ น หิ น ที่ ม ีช่ือ ว่ ำ
“Monument to the Discoveries” แห่งนี้ และถือเป็ นอนุ สำวรียแ์ ห่งกำร
ค้นพบที่ออกแบบให้เหมือนหัวเรือเดินทะเลลำใหญ่ท่มี เี หล่ำนักสำรวจ
กำลังนำพำเรือลำนี้ออกสู่มหำสมุทรกว้ำง บุคคลที่เป็ นผู้นำประทับยืน
อยู่หวั แถวคือ “Prince Henry the Navigator” ทีท่ รงได้รบั พระสมัญญำ
นำมว่ ำ เป็ น “เจ้ำ ชำยนัก เดิน ทำง” อนุ ส ำวรีย์ช้ิน นี้ ส ร้ำ งต่ อ เติม จำก
ของเดิมที่เคยพังทลำยมำแล้ว ปี ท่เี ริม่ สร้ำงคือปี 1960 ซึ่งเป็ นวันครบรอบ 500 ปี กำรจำกไปของ Prince
Henry the Navigator พระองค์น้ี ส่ ว นบุค คลที่เ ห็นยืนร่ว มกันอยู่ค ือ เหล่ ำลูกเรือ และกลุ่ มมิชชันนำรีท่ีร่ว ม
เดินทำงเผยแผ่ศำสนำ มีนักวำดแผนที่ นักวิทยำศำสตร์ พ่อค้ำ รวมแล้วรำว 30 คนที่อยู่ด้วยกันเคียงข้ำง
Prince Henry the Navigator ในทุกเส้นทำง และก็กลำยเป็ นสะพำนแขวนทีย่ ำวทีส่ ุดในยุโรปด้วยระยะควำม
ยำวรวมทำงเชื่อม 17.2 กิโลเมตรทอดข้ำมแม่น้ ำเทกัส และสร้ำงเป็ นสะพำน 2 ชัน้ โดยชัน้ บนสำหรับรถยนต์
ชัน้ ล่ำงสำหรับรถไฟ และก็ช่วยลดปั ญหำควำมหนำแน่นของกำรจรำจรในลิสบอนได้มำก อิสระช้อปปิ้ งที่ ถนน
ออกัสต้า (Rua Augusta) ถนนสำยช้อปปิ้ งชื่อดังของลิสบอน มำกมำยทัง้ ด้วยร้ำนอำหำรและร้ำนค้ำ ตัง้ แต่
แบรนด์สเปนธรรมดำๆ ไปถึงแบรนด์ชนั ้ นำต่ำงๆ แล้วผ่ำนชมสะพำนแขวน The Vasco da Gama Bridge
ที่สร้ำงขึ้นในปี 1974 หลังเกิดกำรปฏิวตั ใิ นโปรตุเกส และก็กลำยเป็ นสะพำนแขวนที่ยำวที่สุดในยุโรปด้วย
ระยะควำมยำวรวมทำงเชื่อม 17.2 กิโลเมตรทอดข้ำมแม่น้ ำเทกัส และสร้ำงเป็ นสะพำน 2 ชัน้ โดยชัน้ บน
สำหรับรถยนต์ ชัน้ ล่ำงสำหรับรถไฟ และก็ช่วยลดปั ญหำควำมหนำแน่นของกำรจรำจรในลิสบอนได้มำก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ VIP Executive Art’s หรือระดับเดียวกัน
แอวูร่า (โปรตุเกส) – มหาวิ หารแอวูร่า - ซาลามังกา (สเปน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มุ่งหน้ำสู่เมือง แอวูร่า (Evora) ทีต่ งั ้ อยู่ทำงตอนกลำงของโปรตุเกส เป็ นเมืองเก่ำแก่และเป็ นหนึ่งในสมำชิก
ของเครือข่ำยเมืองทีโ่ บรำณทีส่ ุดในยุโรป เรำจะได้เห็นร่องรอยของควำมเก่ำแก่และควำมยิง่ ใหญ่แต่เก่ำก่อน
ของเมืองได้จำกสถำปั ตยกรรมจำกหลำยยุคหลำยสมัยตัง้ แต่ วิหำรโรมัน กำแพงเมืองจำกยุคกลำง โบสถ์ และ
วิหำรอีกมำก ทัง้ หมดนี้ทำให้ย่ำนเมืองเก่ำแอวูร่ำเป็ นทีน่ ิยมและน่ ำสนใจมำกเมืองหนึ่ง นำท่ำนเข้ำชมภำยใน
มหาวิ ห ารแอวูร่ า (Evora Cathedral) สมบัติช้ิน ส ำคัญ ของแอวูร่ ำ ที่ไ ด้ข้ึน ทะเบีย นเป็ น มรดกโลกโดย
UNESCO ในปี 1988 เป็ น วิห ำรในศำสนำคริส ต์นิ ก ำยโรมัน คำทอลิก เป็ น วิ ห ำรที่ส ร้ำ งขึ้น ในช่ ว งปลำย
ศตวรรษที่ 12 บนเนินเขำเหนือเมืองแอวูร่ำ เพื่ออุทศิ แด่พระแม่มำรี เดิมทีนนั ้ ได้สร้ำงออกมำอย่ำงเรียบง่ำย

เที่ยง

เย็น
วันที่ห้า
เช้า

ต่อมำได้มกี ำรต่อเติมและตกแต่งเพิม่ ขึน้ จนเป็ นมหำวิหำรหลังใหญ่ในสไตล์โกธิค มหำวิหำรแอวูร่ำเป็ นมหำ
วิหำรจำกยุคกลำงทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ุด และได้ช่อื ว่ำเป็ นตัวอย่ำงสถำปั ตยกรรมสไตล์โกธิคทีด่ ที ส่ี ุดในโปรตุเกส
ยิง่ ใหญ่ด้วย 2 หอคอย ภำยในนัน้ ได้ออกแบบมำโดยได้รบั อิทธิพลมำจำก มหำวิหำรแห่งลิสบอน เรำจะได้
เห็นโถงหลังคำสูงตกแต่งด้วยรูปปั ้น รูปแกะสลัก ภำพวำด และกระจกสีรปู กุหลำบสไตล์โกธิคชวนมอง อีกจุด
หนึ่งที่เมืองมำยังมหำวิหำรแอวูร่ำแล้วต้องไม่พลำดชมก็คอื โถงทางเดิ น (Cloister) ที่อยู่ภำยในมหำวิหำร
แอวู ร่ ำ นี่ เ อง เป็ นโถงที่ส ร้ำ งขึ้น ในช่ ว งปี 1314-1340 โดยอิง ตำมโถงทำงเดิน ของมหำวิห ำรลิส บอน
เช่นเดียวกับตัววิหำร งดงำมด้วยกำรตกแต่งเล่นรำยละเอียดของซุม้ โค้ง ในแต่ละมุมของทำงเดินนี้จะมีรปู ปั น้
หินอ่อนสไตล์โกธิคตัง้ อยู่ เสริมให้ทำงเดินนี้ยงิ่ น่ำมองน่ำเดินขึน้ อีก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง ซาลามังกา (Salamanca) เมืองโบรำณบนที่รำบสู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
สเปน เป็ นเมืองทีก่ ่อตัง้ มำตัง้ แต่ก่อนยุคโรมันโบรำณ ทำให้ร่ำรวยด้วยสถำปั ตยกรรมยิง่ ใหญ่มำกมำยทีไ่ ด้ถูก
อนุ รกั ษ์เอำไว้อย่ำงดี เป็ นทีต่ งั ้ ของหนึ่งในมหำวิทยำลัยทีใ่ หญ่และดีท่สี ุดของสเปน และเมืองซำลำมังกำก็ได้
ถูกจดทะเบียนขึน้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก้ในปี 1988
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Mozárbez Salamanca หรือระดับเดียวกัน
ซาลามังกา – จัตรุ สั พลาซ่า มายอร์ - เซโกเวีย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนผ่ำนชมและถ่ำยรูปกับ มหาวิ ทยาลัยแห่ งซาลามังกา (University of Salamanca) มหำวิทยำลัยที่
เก่ำแก่ท่สี ุดและยังเปิ ดทำกำรอยู่อนั ดับ 3 ของโลก เป็ นมหำวิทยำลัยที่ก่อตัง้ ขึ้นครัง้ แรกตัง้ แต่ปี 1134 และ
กลำยเป็ นศูนย์กลำงกำรศึกษำและเรียนรูใ้ นแถบภูมภิ ำคนี้ตงั ้ แต่นัน้ เป็ นต้นมำ ปั จจุบนั ก็ยงั คงอันดับกำรเป็ น
หนึ่งในมหำวิทยำลัยชัน้ นำของประเทศ เรำจะได้เห็นอำคำรโบรำณที่ได้ถูกดูแลรักษำอย่ำงดี ยิง่ ใหญ่และ
งดงำมด้วยลวดลำยตำมผนังและสไตล์กำรสร้ำงตำมแบบสเปนโบรำณ ผ่ำนชมมหำวิหำรใหญ่ของซำลำมังกำ
มหาวิ ห ารเก่ าแห่ ง ซาลามัง กา (Old Cathedral of Salamanca) และ มหาวิ ห ารใหม่ แห่ ง ซาลามัง กา
(New Cathedral of Salamanca) แม้จะนับเป็ น 2 มหำวิหำรใหญ่แต่เป็ นมหำวิหำรทีเ่ ชื่อมต่อกันจนดูเหมือน
เป็ นมหำวิหำรเดียว ตัวมหำวิหำรเก่ำนัน้ ได้เริม่ ถูกก่อตัง้ ขึน้ โดย บิชอปเจโรม ในช่วงศตวรรษที่ 12 ก่อนจะ
เสร็จสิน้ เรียบร้อยในศตวรรษที่ 14 สวยงดงำมตำมสไตล์โกธิคผสมผสำนกับสไตล์โรมำเนสก์ เป็ นมหำวิหำร
ของนิกำยคำทอลิกที่อุทศิ แด่เซนต์แมรีแ่ ห่งท้องทะเล ภำยในงดงำมด้วยภำพวำดจำกศิลปิ นชื่อดังหลำยต่อ
หลำยท่ำน ภำยนอกหรูหรำด้วยรูปปั ้นและกำรแกะสลักตำมสไตล์โกธิค และต่อมำในศตวรรษที่ 16 ก็ได้เริม่
ก่อสร้ำงมหำวิหำรใหม่แห่งซำลำมังกำขึน้ และแล้วเสร็จในศตวรรษที่ 18 สง่ำงำมด้วยสไตล์สถำปั ตยกรรมที่
ผสมผสำนระหว่ำงโกธิค บำรอก และเรเนสซองก์ ด้วยควำมสำคัญและเก่ำแก่ทำให้ถูกยกให้เป็ นอนุ สรณ์
แห่งชำติไปเรียบร้อย นำท่ำนสู่ จัตรุ สั พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรสั ขนำดใหญ่ใจกลำงเมืองซำลำมัง
กำทีเ่ ป็ นจุดนัดพบยอดนิยมมำช้ำนำน ตัวจัตุรสั ได้ถูกสร้ำงขึน้ ในสไตล์สเปนดัง้ เดิมผสมผสำนกับสไตล์บำรอก
ทีเ่ ข้ำกันอย่ำงดี โดยรอบจัตุรสั นัน้ จะล้อมด้วยอำคำรใหญ่ 3 ด้ำน มีรำ้ นค้ำ ร้ำนอำหำร ให้เดินชม จัตุรสั แห่งนี้
ยังได้ช่อื ว่ำเป็ นหนึ่งในจัตุรสั ทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของสเปน แล้วไปถ่ำยรูปกับด้ำนหน้ำของ พระราชวังมอน

เที่ยง

เย็น
วันที่หก
เช้า

เทอร์เรย์ (Palace of Monterrey) ที่เป็ นอำคำรทรงสี่เหลี่ยมที่แต่สวยด้วยศิลปะสไตล์เรเนสซองก์ท่เี ห็นได้
โดยรอบอำคำร อำคำรอำยุกว่ำ 450 ปี หลังนี้ยงั เป็ นทีเ่ ก็บรักษำงำนศิลปะ ตรำประจำตระกูล และวัตถุโบรำณ
อีกมำกมำยไว้ภำยใน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมือง เซโกเวีย (Segovia) เมืองทีถ่ ูกขนำนนำมว่ำเป็ นเมืองแห่งมรดกโลก เพรำะฉะนัน้
แทบไม่ตอ้ งอธิบำยถึงควำมยิง่ ใหญ่และเก่ำแก่ทป่ี ั จจุบนั กลำยเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญและโด่งดังของสเปน
ไปแล้ว และนับตัง้ แต่มกี ำรประกำศขึน้ ทะเบียนมรดกโลกให้กบั สมบัตชิ ำติไปเมือ่ ปี 1985 โดยองค์กำรยูเนสโก้
นับแต่นนั ้ มำ เซโกเวียก็เป็ นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลก
่
นำท่ำนเทีย่ วชม ย่านเมืองเก่าเซโกเวีย ทีส่ ่อื และแสดงถึงควำม
เป็ นสเปนโบรำณได้อย่ำงดี ด้วยสถำปั ตยกรรม อำคำร ป้ อมปรำกำรใหญ่บนเนินเขำ ปรำสำท และอนุ สรณ์
สถำนต่ำงๆ ทีไ่ ด้ถูกอนุ รกั ษ์มำตัง้ แต่ช่วงยุคกลำง พำท่ำนชมและถ่ำยรูปกับ ไฮไลท์ทโ่ี ดดเด่นและยิง่ ใหญ่ทส่ี ุด
ของเซโกเวีย สะพานส่ งน้ าโรมัน (The Roman Aqueduct) เป็ นสิ่งก่ อ สร้ำงที่ทำด้ว ยหินแกรนิตสูงใหญ่
อลังกำรมำก คือสะพำนส่งน้ ำโบรำณที่เชื่อว่ำสร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ในสมัยศตวรรษที่ 1 ที่
เห็น แล้ว แทบไม่น่ ำ เชื่อ ว่ ำ เก่ ำ แก่ ข นำดนี้ เ หตุ ใ ดจึง ยัง คงควำมสมบู ร ณ์ ข องงำน
ก่อสร้ำงได้ดเี ยีย่ มอย่ำงทีเ่ ห็น ได้รบั กำรดูแลบูรณะอยู่สม่ำเสมอและมีกำรบูรณะครัง้
ใหญ่ เ มื่อ ปี 1990 หลัง จำกที่ไ ด้ ร ับ กำรขึ้น ทะเบีย นเป็ นมรดกโลกในปี 1985
จุดประสงค์ของกำรสร้ำงนัน้ ก็เพื่อดึงน้ ำจำกภูเขำฟำกหนึ่งซึ่งอยู่นอกเมืองส่งผ่ ำน
เข้ำมำถึงในตัวเมืองด้วยระยะทำงยำวทีเ่ คยถูกบันทึกไว้ในยุคแรกสร้ำงคือประมำณ
15 กิโลเมตร ปั จจุบนั เหลือให้เห็นเพียงแค่ประมำณ 894 เมตรและสูง 28 เมตร ใช้
หินมำกกว่ำ 25,000 ก้อน เทีย่ วชม จัตุรสั พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor) ทีอ่ ยู่ใน
เขตเมืองเก่ำ ปั จจุบนั กลำยเป็ นมุมท่องเทีย่ วไปแล้ว ด้วยลักษณะของพืน้ ทีท่ แ่ี บ่งเป็ น
ตรอกซอกซอยใหญ่น้อยเก่ำคลำสสิกจึงให้บรรยำกำศเหมือนเรำย้อนกลับไปสู่อดีต
แห่ ง สเปน และจุด เด่ น ของพลำซ่ ำ มำยอร์แ ห่ ง นี้ ก็ค ือ มหาวิ ห ารแห่ ง เซโกเวี ย
(Segovia Cathedral) มหำวิหำรสำคัญของเมืองทีส่ ร้ำงอย่ำงหรูหรำประณีตด้วยสไตล์โกธิค วิหำรแห่งนี้เป็ น
วิหำรของศำสนำคริสต์นิกำยโรมันคำทอลิกทีอ่ ุทศิ แด่พระแม่มำรี มหำวิหำรแห่งเซโกเวียนัน้ มีขนำดใหญ่และ
สังเกตุเห็นได้ง่ำยด้วยอำคำรขนำดใหญ่และยอดแหลมที่อยู่ในทุกๆ ยอดมุมของวิหำรและหอระฆังสูง 90
เมตร ทีพ่ ลำซ่ำ มำยอร์ มีสถำนทีส่ ำคัญหลำยแห่งตัง้ อยู่มุมนัน้ มุมนี้ ยังมีจุดช้อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมืองมำกมำย
และก็มำกพอๆ กับร้ำนอำหำร โดยเฉพำะอำหำรขึ้นชื่อที่มกั พบได้บ่อยในย่ำนนี้ก็คอื “Cochinillo” ซึ่งเป็ น
อำหำรจำนเด็ดทีท่ ำจำกลูกหมูทงั ้ ตัวนำมำย่ำงจนสุกหอม กรอบนอกนุ่มใน รำดซอสให้เนื้อหมูฉ่ ำก่อนกิน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ El Espinar หรือระดับเดียวกัน
Las Rozas Village – มาดริ ด - น้าพุซิเบเลส – ถ่ายภาพ Estadio Santiago Bernabeu - ระบาฟลาเมง
โก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทำงสู่เมือง Las Rozas เพื่อให้ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ งกันอย่ำงเต็มทีท่ ่ี Las Rozas Village แหล่งช้อปปิ้ งสุดอลัง

กำรทีห่ ่ำงออกมำจำกมำดริดทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อย เดินทำงด้วย
รถยนต์ประมำณครึง่ ชัวโมงเท่
่
ำนัน้ ย่ำนนี้สนิ ค้ำแบรนด์เนมเพียบ ใครอยำกได้
กระเป๋ ำเดินทำง กระเป๋ ำหนัง รองเท้ำ เสือ้ ผ้ำแบรนด์สเปนและรำคำถูกกว่ำซือ้
ทีไ่ หนๆ แถมยังได้รบั คืนภำษีรำว 16-17 เปอร์เซ็นต์อกี ด้วย ** อิ สระอาหาร
กลางวัน ** เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
เดินทำงสู่เมือง มาดริ ด (Madrid) นำท่ำนเที่ยวชมมำดริด เมืองที่มสี ถำนะเป็ นทัง้ เมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดของสเปน มำดริดสวยงำมสมควำมเป็ นเมืองหลวงเพรำะตัง้ อยู่ใจกลำงเมืองริมแม่น้ ำ Manzanares เดิมที
นัน้ เมืองหลวงของสเปนในอดีตคือโทเลโด แต่เพรำะควำมงำมของมำดริดถูกพระทัยของกษัตริยช์ ำร์ลที่ 5 เป็ น
อย่ำงมำกจนพระเจ้ำฟิ ลลิปที่ 2 ซึง่ เป็ นพระรำชโอรสจึงทรงถวำยควำมจงรักภักดีโดยกำรย้ำยวังหลวงจำกโทเล
โดไปยังมำดริดในปี 1561 จำกนัน้ ทุกควำมยิง่ ใหญ่ในเชิงสิง่ ก่อสร้ำงก็เกิดขึน้ ในมำดริดเรื่อยมำ และโชคดีมำก
ที่ได้รบั กำรบูรณะมำตลอดจนคงอยู่ให้คนรุ่นเรำได้ชม ยอมรับว่ ำยิง่ ใหญ่
และสวยงำมมำกจริงๆ อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองที่มพี ้นื ที่สเี ขียวเยอะมำกเป็ น
อันดับ 2 รองจำกญี่ป่ นุ นำท่ำนชมและถ่ำยรูปกับ น้าพุซิเบเลส (Cibeles
Fountain) น้ ำพุขนำดใหญ่ทอ่ี ลังกำรด้วยประติมำกรรมของเทพีซเิ บเลสผู้
สง่ำ งำม โดยเทพีอ งค์น้ี จ ะถือ คทำในมือ ข้ำ งหนึ่ ง ส่ ว นมือ อีก ข้ำ งจะใช้
ควบคุมรำชรถสิงโตคู่ เชื่อกันว่ำเทพีซเิ บเลสเป็ นผู้ประทำนควำมสุขและ
ควำมบริบูรณ์ ม ำให้ น้ ำพุแห่งนี้ตงั ้ อยู่ท่ใี จกลำง พลาซ่ า เดอ ซิ เบเลส
(Plaza de Cibeles) จัตุรสั ใหญ่ใจกลำงเมืองมำดริด สำหรับน้ ำพุแห่งนี้สร้ำงขึ้นตัง้ แต่ปี 1895 แต่ก็ยงั สะกด
สำยตำผูค้ นทีผ่ ่ำนไปมำไว้ได้ไม่คลำย นำท่ำนชม ประตูเมืองอัลคาลา (Alcala Gate) ประตูใหญ่กลำงจัตุรสั
พลาซ่า เดอ ลา อิ นดีเพนเดนเซีย (Plaza de la Independencia) เป็ น
ประตูทเ่ี ป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของมำดริด และปั จจุบนั ก็ได้ถูกยกให้
เป็ น อนุสรณ์สถำนแห่งชำติ เลยทีเดียว หลังจำกยุคโรมันแล้วประตูแห่งนี้
ถือว่ำเป็ นประตูชยั ยุคใหม่แห่งแรกที่ได้ถูกสร้ำงขึ้นในยุโรปเมื่อปี 1764
ด้วยสถำปั ตยกรรมในสไตล์นีโอคลำสสิก ใช้เวลำสร้ำงนำนถึง 9 ปี จน
เสร็จสิ้นได้เป็ นประตูขนำดใหญ่ท่มี ที รงเป็ นประตูโค้ง 3 ประตูและประตู
ทรงสีเ่ หลีย่ ม 2 ประตูขนำบข้ำง ตกแต่งด้วยรูปปั ้นและรูปแกะสลักโดยรอบประตูอย่ำง
อลัง กำรมำก แล้ว น ำท่ ำ นถ่ ำ ยรูป ที่ด้ำ นหน้ ำ Estadio Santiago Bernabeu สนำม
ฟุ ต บอลขนำดใหญ่ ค วบดีกรีกำรเป็ นสนำมเหย้ำของ Real Madrid สโมสรฟุ ต บอลที่
ยิง่ ใหญ่อกี ทีมหนึ่งของโลก สนำมแห่งนี้ยงิ่ ใหญ่ดว้ ยจำนวน 80,000 ทีน่ งซึ
ั ่ ง่ ปรับจำกเดิม
ที่มถี ึง 100,000 ที่นัง่ รวมตั ๋วยืนให้เ หลือ เพียงตั ๋วนัง่ เท่ ำ นัน้ ตำมกฎของฟี ฟ่ ำ สนำม
ฟุตบอลแห่งนี้สร้ำงขึน้ ในปี 1944 และเปิ ดใช้อย่ำงเป็ นทำงกำรในปี 1947 มีสถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ เป็ นของตัวเอง
และก็ยงั ตัง้ อยู่ใ นย่ำ นใจกลำงแหล่ งธุ ร กิจของมำดริด ช่ว งนอกฤดูกำล Estadio Santiago Bernabeu ก็จ ะ
กลำยเป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของมำดริด โดยเฉพำะพืน้ ทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์ยงิ่ น่ ำชมเพรำะจัดแสดงถ้วย
เกียรติยศ เปิ ดให้ชมสนำม ห้องพักนักกีฬำ ยิง่ ใหญ่และน่ ำชมสมกับทีช่ ำวสเปนกล่ำวไว้ว่ำนี่คอื สโมสรทีด่ ที ส่ี ุด
ในประวัตศิ ำสตร์ แล้วแวะไปชมและถ่ำยรูปสวยๆ ที่ พลาซ่ า เดอ เอสปานย่าน (Plaza de Espanya) หรือ

เย็น

วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง

จัตุรสั สเปน สวนสำธำรณะที่มสี วนสวยร่มรื่นภำยใต้บรรยำกำศที่แวดล้อมด้วยอำคำรสูงทันสมัย และที่โดด
เด่นทีส่ ุดสำหรับจัตุรสั แห่งนี้เห็นจะไม่มจี ุดใดเกินไปกว่ำอนุ สรณ์สถำนของ มิเกล เดอ เซอบันเตส นักประพันธ์
ชื่อดังชำวสเปน ทีม่ ผี ลงำนชื่อก้องโลกได้แก่ ดอน กิโฆเต้ นัน่ เอง แล้วนำท่ำนถ่ำยรูปทีด่ ำ้ นหน้ำ พิ พิธภัณฑ์ป
ราโด (Prado Museum) พิพธิ ภัณฑ์ท่ไี ด้รบั ยกย่องให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่ีดที ่สี ุด ยอดเยีย่ มที่สุด และมีช่อื เสียง
ที่สุ ดในสเปน ภำยในได้จดั เก็บรัก ษำงำนศิลปะระดับโลกทัง้ ของสเปนเองและจำกทัวโลกนั
่
บหมื่นชิ้นจำก
ศตวรรษที่ 11-18 ซึง่ ล้วนแต่เป็ นผลงำนชัน้ เยีย่ มจำกศิลปิ นยิง่ ใหญ่ไม่ว่ำจะเป็ น Goya, El Greco, Murillo และ
Velazquez และนอกจำกงำนศิลปะแล้ว ภำยในยังจัดแสดงของสะสมของรำชวงศ์ตงั ้ แต่ยุคของ พระเจ้ำชำร์ลส์
ที่ 3 อีกด้วย อีกทัง้ ตัวอำคำรพิพธิ ภัณฑ์กย็ งั สวยงำมไปด้วยสถำปั ตยกรรมแบบนีโอคลำสสิก และมีกำรต่อเติม
ส่วนนัน้ ส่วนนี้เรือ่ ยมำจนสวยงำมอย่ำงทีเ่ รำเห็น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หลังอำหำรนำท่ำนชมกำรแสดงระบาฟลาเมงโก้ โชว์ช่อื ดังซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศสเปน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Elba Madrid Alcala หรือระดับเดียวกัน
โทเลโด - มหาวิ หารพริ มาดา - มาดริ ด - สนามบิ น
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง โทเลโด (Toledo) เมืองโบรำณอำยุกว่ำ 2,000 ปี ท่ี
เคยถูกยึดครองด้วยมัวร์ ยิวและคริสต์ กลำยเป็ นเมือง 3 วัฒนธรรมและมี
เอกลักษณ์เฉพำะตัวชัดเจน โทเลโดตัง้ อยูบ่ นเนินเขำและถูกล้อมด้วยแม่น้ ำ
Tajo มีร่องรอยของกำแพงใหญ่ท่ลี ้อมเมืองไว้ มีป้อมปรำกำรใหญ่ และมี
อำคำรทีส่ ร้ำงด้วยสถำปั ตยกรรมแบบโกธิกทีส่ ร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ในศตวรรษที่ 12
มำกมำย ในช่วงศตวรรษที่ 16 โทเลโดเคยเป็ นเมืองหลวงสเปนมำก่อนมำดริด และก็ตงั ้ อยู่ห่ำงจำกมำดริด
ประมำณ 70 กิโลเมตร โทเลโดปั จจุบนั ยังคงควำมเป็ นเมืองเล็กๆ แต่มเี สน่ หแ์ ละน่ ำเทีย่ วมำก ใจกลำงเมืองมี
ทัง้ ควำมคลำสสิก ควำมทันสมัย ครบถ้วนควำมเป็ นเมืองน่ ำเที่ยวอีกแห่งของโลก อำคำรสวยๆ และร้ำนค้ำ
สินค้ำที่ระลึกมีเ ยอะมำก และเพรำะในอดีตโทเลโดเคยเป็ นแหล่งโลหะสำหรับผลิตมีดและดำบที่สำคัญของ
ประเทศ เรำจึงได้เห็นสินค้ำชนิดนี้ซง่ึ เป็ นสินค้ำขึน้ ชื่อวำงขำยอยู่เต็มไปหมดในทุกซอกซอย
นำท่ำนเข้ำชมภำยใน มหาวิ หารพริ มาดา (Cathedral Primada) หรือ มหาวิ หารแห่ ง
โทเลโด มหำวิหำรใหญ่บนเนินเขำเหนือเมืองโทเลโดแห่ง นี้เป็ นศูนย์รวมทำงศำสนำของ
เมืองมำตัง้ แต่กำรเริม่ ก่อสร้ำงในปี 1227 บนฐำนรำกของมหำวิหำรเก่ำแก่ทเ่ี คยตัง้ อยู่ตรงนี้
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 6 แม้จะใช้เวลำก่อสร้ำงเป็ นเวลำนำนและได้มกี ำรก่อสร้ำงเพิม่ เติมขึ้นมำ
เรื่อ ยๆ ในแต่ ล ะยุ ค แต่ ล ะสมัย แต่ ส ิ่ง ที่ โ ดดเด่ น เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องที่น่ี ต ลอดมำก็ค ือ
สถำปั ตยกรรมและกำรตกแต่งหรูหรำสุดอลังกำรตำมสไตล์โกธิค ตัง้ แต่รปู ปั ้นสุดประณีต ลวดลำยตำมเสำและ
กำแพง ยังมีคอลเลกชันภำพวำดและงำนศิ
่
ลปะล้ำค่ำอีกมำกให้ได้ชมกันภำยในมหำวิหำรแห่งนี้ และเมื่อรวม
กับย่ำนเมืองเก่ำที่น่ำสนใจไม่น้ อยกว่ำกันของโทเลโดแล้ว ทำให้ได้ข้นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์กำร
ยูเนสโกในปี 1986
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

22.05 น.
วันที่แปด
07.15 น.
09.40 น.
19.15 น.

เดินทำงกลับสู่ มาดริ ด อิสระช้อปปิ้ งย่ำน ถนนเซอร์ราโน่ (Serrano Street) ย่ำนช้อปปิ้ งชื่อดังที่ทวทั
ั ่ ง้ ถนน
จะเต็มไปด้วยร้ำนค้ำแบรนด์เนมแฟชันชื
่ ่อดัง ทัง้ สินค้ำแบรนด์อ่นื ๆ จำกทัวโลกและแบรนด์
่
ของสเปนก็สำมำรถ
พบได้ทน่ี ่ีทงั ้ หมด เช่น Camper, Loewe, Hossintropia และอีกมำกมำย ในขณะทีร่ ำ้ นจำหน่ ำยงำนศิลปะและ
ของเก่ำสะสมก็มใี ห้เลือกชมอยู่ไ ม่น้อย ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่ านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับ
ประเทศไทย
ออกเดิน ทำงสู่ เมือ งดูไ บ โดยสำยกำรบิน เอมิเ รตส์ เที่ย วบิน ที่ EK144 (บริก ำรอำหำรและเครื่อ งดื่ม บน
เครือ่ งบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ถึงสนำมบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK372 (บริกำรอำหำรและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคา

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

พฤศจิ กายน

13-20 พ.ย. 62
30 พ.ย.-7 ธ.ค.62

52,900
49,900

New year 2020

25 ธ.ค. 62-1 ม.ค. 63

64,900

49,900

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่ำนละ 2,000 บำท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ 10,000 บำท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่ำธรรมเนียมในกำรขอยืน่ วีซ่ำกลุ่มเชงเก้นทำงสถำนทูตจะไม่คนื เงินค่ำธรรมเนียมทุกกรณี
✓ ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนำจรไป-กลับ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่ำทีพ่ กั ระดับมำตรฐำน (ห้องละ 2-3 ท่ำน) ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
✓ ค่ำรถปรับอำกำศ และบริกำรนำเทีย่ วตำมทีร่ ะบุในรำยกำร

✓ ค่ำเข้ำชมสถำนที่ และค่ำธรรมเนียมตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
✓ ค่ำอำหำรตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
✓ ค่ำประกันภัยในกำรเดินทำง 2,000,000 / 500,000 บำท (เงือ่ นไขตำมกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะกรุป๊ เหมาเท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สำหรับกำรจอง กรุณำชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท (หลังจองภำยใน 3 วัน) พร้อมสำเนำหนังสือเดินทำง
2. ชำระยอดทัง้ หมดก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 20 วัน
3. หำกไม่ชำระค่ำใช้จำ่ ยภำยในกำหนด ทำงบริษทั จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจำทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่ำใช้จำ่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บำท
3.ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-25 วัน เก็บค่ำใช้จำ่ ย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บค่ำใช้จำ่ ย 100% ของรำคำค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่ำน และทำงบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพำะค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตำมจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำร เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีทส่ี ูญหำย สูญเสียหรือได้รบั บำดเจ็บทีน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ เช่นภัยธรรมชำติ ปั ญหำ
กำรเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ ์กำรใช้บริกำรใดๆ หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
ประเทศไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทัง้ หมดไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทำง
บริษทั จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอบรับเงือ่ นไขต่ำงๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พำสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และมีอำยุไม่ต่ำํ กว่ำ 6 เดือน นับจำกวันทีเ่ ดินทำงกลับเข้ำสู่ประเทศ หำกมีพำสปอร์ต
เล่มเก่ำ ไม่ว่ำจะเคยมีวซี ่ำในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ำมควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นกำรง่ำยต่อกำรอนุมตั วิ ซี ่ำ
2. รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิ้ว (แบบหน้ำใหญ่) ขนำด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ฉำกหลังเป็ นสีขำวเท่ำนัน้ และมี
อำยุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสำยตำ)
3. เอกสำระสำคัญส่วนบุคคล
3.1 สำเนำทะเบียนบ้ำน
3.2 สำเนำบัตรประชำชน หรือ สำเนำบัตรข้ำรำชกำร
3.3 สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
3.4 สำเนำใบเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุล (ถ้ำมี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองกำรทำงำนจำกบริษทั ทีท่ ่ำนทำงำนอยูต่ อ้ งเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ โดยระบุตำแหน่ง อัตรำเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทำงำนกับบริษทั นี้ และช่วงเวลำที่ขอลำงำน เพื่อเดินทำงไปยุโรป หลังจำกนัน้ จะกลับมำ
ทำงำนตำมปกติหลังครบกำหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนกำรค้ำ และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภำษีและหลักฐำน
กำรเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริ ง ภำษำอังกฤษ ออกโดยธนำคำรเท่ำนัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออก
ค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พ ร้อมยื่ นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อ มกับ
หนังสือรับทำงกำรเงินที่ออกจำกธนำคำร (Bank Certificate) ภำษำอังกฤษ สำคัญมำกต้องยื่นคู่กนั ทัง้ สองอย่ำง
วันทีอ่ อกเอกสำรไม่เกิน 1 เดือนจำกวันยืน่
**สถำนทูตไม่รบั พิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่ำนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงให้กบั ผูเ้ ดินทำงทัง้ หมด นอกเหนือจำกเอกสำรข้อ
1-6 แล้ว ทำงบริษัทฯ จะต้องออกจดหมำยอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยและกำรกลับมำ
ทำงำนของท่ำน โดยระบุรำยชื่อผูเ้ ดินทำง และเหตุผลทีจ่ ดั กำรเดินทำงนี้ในจดหมำยด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่ำน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำงประเทศจำก อาเภอ / เขต ทีท่ ่ำนอยู่ (เป็ นภำษำอังกฤษ)
- บัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ / มำรดำ
- สำเนำพำสปอร์ตบิดำ / มำรดำ
- หลักฐำนกำรเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในกำรออกค่ำใช้จำ่ ย (ภำษำอังกฤษ)

- ใบสุตบิ ตั รฉบับภำษำไทย และ แปลภำษำอังกฤษ
- เอกสำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูเ้ ดินทำงกับผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยให้ฉบับภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ / มำรดำ
- สำเนำพำสปอร์ตบิดำ / มำรดำ
- หลักฐำนกำรเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในกำรออกค่ำใช้จำ่ ย (ภำษำอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภำษำไทย และ แปลภำษำอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นกำรถำวร
และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้ว และหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่
ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ ม เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ฯ ขอควำมร่วมมือ
ในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำม
สะดวกและประสำนงำน ตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่ เติมทำงบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำร
ดังกล่ำวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูตเพื่อให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของสถำนฑูตเรือ่ งวีซ่ำของท่ำนเนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั
ื ซ่ำได้
12. กำรยืน่ วีซ่ำนัน้ ผูเ้ ดินทำงต้องชำระยอดมัดจำพร้อมค่ำวีซ่ำก่อนเท่ำนัน้ ถึงสำมำรถดำเนินขัน้ ตอนกำรย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลำในกำรยื่น 15 วันทำกำร
ผูเ้ ดินทำงต้องมำแสดงตัวและสแกนลำยน้ิวมือ ณ ศูนย์ย่นื วีซ่ำ ตำมวันและเวลำทีน่ ดั หมำย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
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ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
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** หำกเคยแสกนลำยนิ้วมือแล้ว กรุณำถ่ำยรูปหน้ำวีซ่ำเพื่อให้เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบ **

