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ปอร์โต กวาร์ด้า ซาลามังก้า บูรโ์ กส บิลเบา ซาน เซบาสเตียน
ซาราโกซ่า บาร์เซโลน่ า ปาร์ก กูเอล ซากราด้า แฟมิเลีย

วันแรก
22.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ใ ห้ก าร
ต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อและริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน

วันที่สอง
01.35 น.
04.45 น.
09.15 น.
14.30 น.

ดูไบ - ปอร์โต้ - ย่านท่าเรือเก่า - สะพาน Dom Luis I – จัตุรสั ลิ เบอร์เดด - สถานี รถไฟ Sao Bento
- ถนนซานตา คาตาริ น่า
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
แวะเปลีย่ นเครื่องที่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ เมือง ปอร์โต้ ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK197 (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงปอร์โต้ ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนนาทุกท่านออกเดินทางสู่เมือง ปอร์โต้ (Porto) เมือง
ใหญ่ อ ัน ดับ 2 ของโปรตุ เ กส และเป็ น หนึ่ ง ในหัว เมือ งหลักของ
ยุโรปมาตัง้ แต่สมัยโบราณ เริม่ แรกตัง้ แต่สมัยเคลติกหรือประมาณ
2,300 ปี ก่อน ต่อมาในช่วงยุคโรมันเมืองปอร์โต้กเ็ จริญรุ่งเรืองขึ้น
อย่างมากด้วยการเป็ นเมืองท่าเรือที่สาคัญแห่งหนึ่งและคงความ
เป็ น เมือ งใหญ่ ม าจนถึง ปั จ จุ บัน ท าให้ ใ นเมือ งนั น้ อัด แน่ น ด้ว ย
ประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ห็นได้อย่างชัดเจนในทุกๆ มุมของเมือง ไม่ว่าจะ
เป็ นโบสถ์หรือวิหารโบราณ บ้านโบราณ ปราสาท และศาลาว่า
การเก่าแก่ เป็ นต้น และด้วยความสาคัญด้านประวัตศิ าสตร์ทล่ี ้าค่า
ของเมืองปอร์โต้น้ีเอง ทาให้ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกไปเมื่อปี
1996 นาท่านเที่ยวชมเมืองปอร์โต้ท่ี ร้านหนังสือเลลโล่ (Lello
Bookstore) ร้านหนังสือเล็กๆ แห่งนี้ในย่านตัวเมืองปอร์โต้กลับ
เป็ นที่รู้จกั ดีไปทัวโลก
่
ด้วยการเป็ นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ว รรณกรรมชื่อ ดังก้อ งโลกอย่าง แฮร์ร่ี พอตเตอร์ นอกจากนี้ร้านเลลโล่ ย ั งเป็ นหนึ่งในร้าน
หนังสือที่เก่าแก่ท่สี ุดในประเทศโปรตุเกสและติดอันดับต้นๆ ของร้านหนังสือจากทัวโลก
่
ตัวร้านหนังสือ
ขนาด 2 ชัน้ นัน้ สังเกตเห็นได้งา่ ยด้วยหน้าร้านสีขาวทีอ่ อกแบบและตกแต่งอย่างดี ส่วนด้านในนัน้ ก็สวยไม่
แพ้กนั โดยเฉพาะบันไดรูปทรงแปลกตาแต่ออกแบบมาอย่างงดงาม จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านท่าเรือเก่า
(Cais da Ribeira) เป็ นย่านสาคัญทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและการค้าของเมืองมาตัง้ แต่ยุค กลาง ปั จจุบัน
ยังคงมีความสาคัญมาในด้านประวัตศิ าสตร์และท่องเที่ยว เพราะบริเวณนี้นอกจากจะเป็ นท่าเรือแล้วยัง
รายล้อมไปด้วยอาคารโบราณเก่าแก่หลากสีสนั ดูแล้วน่าเดินเล่นเดินชม มากด้วยร้านอาหาร ร้านค้า และ
คาเฟ่ รวมกับบรรยากาศดีๆ ริมทะเลแล้ว ทาให้เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาก ด้วยความสาคัญใน
หลายๆ ด้านทาให้ย่านท่าเรือแห่งนี้ยงั ได้ข้นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกไปเมื่อปี 1996 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ
สะพาน Dom Luis I หนึ่งในแลนด์มาร์กสาคัญของเมืองอาจจะดูแล้วคุ้นๆ นิดหน่อย เป็ นเพราะสะพาน
แห่งนี้มผี อู้ อกแบบคนเดียวกับหอไอเฟล "กุสตาฟ ไอเฟล" นัน่ เอง ตัวสะพานเริม่ สร้างตัง้ แต่ปี 1880 ก่อน
จะเสร็จสิน้ ในปี 1886 เป็ นสะพานเหล็กขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ยาว 172 เมตร และสูง 85 เมตร ข้ามแม่น้ าดูโร
(Douro) ด้านล่างเป็ นทางรถวิง่ ด้านบนสาหรับรถไฟ สามารถเดินชมวิวได้ทงั ้ ด้านล่างและด้านบนได้เป็ น
ื าท่านสู่ สถานี รถไฟ Sao Bento สถานีรถไฟทีไ่ ด้ช่อื ว่า
วิวเมืองปอร์โต้ทส่ี วยมากๆ อีกมุมหนึ่ง จากน้้นน
สวยมากแห่งหนึ่ง นอกจากตัวสถานีทอ่ี อกแบบมาอย่างดีดว้ ยสถาปั ตยกรรมแบบโบซาร์แล้ว ด้านในของ

เย็น

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

สถานีรถไฟแห่งนี้บนกาแพงรอบด้านล้วนตกแต่งและประดับไปด้วยกระเบื้องสีฟ้าขาวกว่า 20,000 แผ่น
โดยมีลวดลายเป็ นเรื่องราวประวัตศิ าสตร์ของโปรตุเกสที่ทาออกมาได้อย่างน่ าทึ่ง ชม จัตุรสั ลิ เบอร์เดด
(Liberdade Square) จัตุรสั ใจกลางเมืองทีม่ มี าตัง้ แต่ศตวรรษที่ 18 เป็ นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่านเมืองเก่า
และใหม่ ทีใ่ จกลางจัตรัสนัน้ คือ รูปปั ้นกษัตริยป์ ี เตอร์ท่ี 4 เป็ นสัญลักษณ์ของกษัตริยท์ ต่ี ่อสูเ้ พือ่ เสรีภาพ ที่
เห็นได้โดยรอบจัตุรสั ก็คอื โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า และทีส่ าคัญคือ ศาลาว่าการเมือง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Black Tulip หรือระดับเดียวกัน
กวาร์ดา (โปรตุเกส) - ซาลามังกา (สเปน) – มหาวิ ทยาลัยซาลามังกา – มหาวิ หารเก่าแห่งซาลามัง
กา - มหาวิ หารใหม่แห่งซาลามังกา – จัตุรสั พลาซ่า มายอร์
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางด้ว ยรถโค้ชสู่เ มือง กวาร์ดา (Guarda) หนึ่งในเมือ งใหญ่ ทางฝั ง่ ตะวันออกของโปรตุเ กสใกล้
ชายแดนสเปน เป็ นเมืองที่อยู่สูงที่สุดของโปรตุเกสด้วยความสูงเหนือระดับน้ าทะเลที่ 1,056 เมตร เป็ น
เมืองประวัติศาสตร์ท่สี าคัญเมืองหนึ่ง เพราะยังอนุ รกั ษ์สถาปั ตยกรรมและสถานที่สาคัญๆ ตัง้ แต่อดีต
เอาไว้อย่างดีและเห็นได้ใ นทัวๆ
่ บริเวณเมือง ไม่ว่าจะเป็ น มหาวิหาร โบสถ์ กาแพงเมือง ป้ อม และ
พิพธิ ภัณฑ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ประเทศสเปน (Spain) ณ เมือง ซาลามังกา (Salamanca) เมืองโบราณบนที่ราบสู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน เป็ นเมืองที่ก่อตัง้ มาตัง้ แต่ก่อนยุคโรมันโบราณ ทาให้ร่ารวยด้วย
สถาปั ตยกรรมยิง่ ใหญ่มากมายทีไ่ ด้ถูกอนุรกั ษ์เอาไว้อย่างดี เป็ นทีต่ งั ้ ของหนึ่งในมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่และดี
ทีส่ ุดของสเปน และเมืองซาลามังกาก็ได้ถูกจดทะเบียนขึน้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1988
ผ่านชม มหาวิ ทยาลัยแห่งซาลามังกา (University of Salamanca) มหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดและยัง
เปิ ดทาการอยู่อนั ดับ 3 ของโลก เป็ นมหาวิทยาลัยทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ครัง้
แรกตัง้ แต่ปี 1134 และกลายเป็ นศูนย์กลางการศึกษาและเรียนรู้
ในแถบภูมภิ าคนี้ตงั ้ แต่นัน้ เป็ นต้นมา ปั จจุบนั ก็ยงั คงอันดับการ
เป็ นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชัน้ นาของประเทศ เราจะได้เห็นอาคาร
โบราณทีไ่ ด้ถูกดูแลรักษาอย่างดี ยิง่ ใหญ่และงดงามด้วยลวดลาย
ตามผนังและสไตล์การสร้างตามแบบสเปนโบราณ ผ่านชมมหา
วิหารใหญ่ของซาลามังกา มหาวิ หารเก่าแห่งซาลามังกา (Old
Cathedral of Salamanca) และ มหาวิ หารใหม่แห่ งซาลามัง
กา (New Cathedral of Salamanca) แม้จะนับเป็ น 2 มหาวิหาร
ใหญ่แต่เป็ นมหาวิหารที่เ ชื่อมต่อกันจนดูเ หมือ นเป็ นมหาวิหาร
เดีย ว ตัว มหาวิห ารเก่ า นัน้ ได้ถู ก ก่ อ ตัง้ ในศตวรรษที่ 14 สวย
งดงามตามสไตล์โกธิคผสมผสานกับสไตล์โรมาเนสก์ เป็ นมหา
วิหารของนิกายคาทอลิกทีอ่ ุทศิ แด่เซนต์แมรีแ่ ห่งท้องทะเล ต่อมา
ในศตวรรษที่ 16 ก็ได้เริม่ ก่อสร้างมหาวิหารใหม่แห่งซาลามังกาขึ้น แล้วเสร็ จในศตวรรษที่ 18 สง่างาม

เย็น
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

เย็น

ด้วยสไตล์สถาปั ตยกรรมทีผ่ สมผสานระหว่างโกธิค บารอก และเรเนสซองก์ ด้วยความสาคัญและเก่าแก่
ทาให้ถูกยกให้เป็ นอนุสรณ์แห่งชาติไปเรียบร้อย นาท่านสู่ จัตุรสั พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรสั
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองซาลามังกาที่เป็ นจุดนัดพบยอดนิยมมาช้านาน ตัวจัตุรสั ได้ถูกสร้างขึ้นในสไตล์
สเปนดัง้ เดิมผสมผสานกับสไตล์บารอกทีเ่ ข้ากันอย่างดี โดยรอบจัตุรสั นัน้ จะล้อมด้วยอาคารใหญ่ 3 ด้าน
มีรา้ นค้า ร้านอาหาร ให้เดินชม จัตุรสั แห่งนี้ยงั ได้ช่อื ว่าเป็ นหนึ่งในจัตุรสั ทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของสเปน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Gran Hotel Corona Sol หรือระดับเดียวกัน
บูรโ์ กส - มหาวิ หารแห่งบูรโ์ กส - ประตูอาร์โก เด ซานตา มาเรีย - จัตุรสั พลาซ่า มายอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง บูร์โกส (Burgos) เมืองใหญ่ทางภาคเหนือของสเปน ทัง้ ยังเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทางด้านประวัติศาสตร์ในแคว้นคาสติลญ่า อีกด้ว ย ซึ่งเมืองบูร์โกสก็ได้รกั ษาสถาปั ต ยกรรมต่างๆ ที่มี
ความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์เอาไว้อย่างดี ทัง้ อาคารโบราณหลายแบบจากหลากหลายยุ คสมัย โบสถ์
จานวนมาก ปราสาท ทีม่ อี ายุเก่าแก่ยอ้ นไปได้ถงึ ช่วงยุคกลาง ทาให้เมืองบูรโ์ กสได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปเมื่อปี 1984
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชมเมืองบูรโ์ กส ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หารแห่งบูร์
โกส (Burgos Cathedral) หรือชื่อเต็มๆ ว่า มหาวิหารเซนต์แมรี่
แห่งบูรโ์ กส (Cathedral of Saint Mary of Burgos) เป็ นมหาวิหาร
ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีต่ งั ้ อยู่บริเวณย่านเมืองเก่า
มหาวิหารหลังใหญ่น้ีสร้างขึ้นตัง้ แต่ปี 1221 ด้วยสไตล์ศลิ ปะโกธิ
คแบบฝรังเศส
่
ตัววิหารนัน้ โดดเด่นเห็นได้ง่ายด้วยขนาดวิหารที่
ใหญ่และหอคอยคู่แหลมสูงที่ดา้ นหน้าวิหาร รายล้อมด้วยยอดแหลมขนาดเล็ก มหาวิหารแห่งนี้ได้รบั ขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1984 จากนัน้ ไปกันต่อที่ ประตูอาร์โก เด ซานตา มา
เรีย (Arco de Santa Maria) ประตูขนาดใหญ่ท่เี ป็ น 1 ใน 12 ประตูเมืองในสมัยยุคกลางที่ยงั หลงเหลือ
มาจนถึงปั จจุบนั ประตูแห่งนี้ได้รบั การบูรณะสร้างใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 16 ทีด่ า้ นหน้าประตูนนั ้ ได้ตกแต่ง
อย่างงดงามอลังการด้วยบุคคลสาคัญของเมือ งบูรโ์ กสและแคว้นคาสติลญ่า ไม่ว่าจะเป็ น เอล ซิด นักรบผู้
ยิง่ ใหญ่ พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 5 และอีกมากมาย ปั จจุบนั นอกจากจะเป็ นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ยังได้ข้นึ
ทะเบียนเป็ นหนึ่งในอนุสาวรียแ์ ห่งชาติดว้ ย แล้วนาท่านสู่ จัตุรสั พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ในท่าน
ได้เดินเล่นเที่ยวชมจัตุรสั ที่เป็ นเหมือนหัวใจสาคัญของย่านเมืองเก่าของเมืองบูร์โกส เป็ นจัตุรสั ในสไตล์
ลานกว้างทรงสีเ่ หลีย่ ม ล้อมรอบด้วยอาคารหลากสีสนั ทีเ่ ป็ นทัง้ ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร
และคาเฟ่ แต่ก่อนนัน้ ก็เป็ นทัง้ ลานกิจกรรมและใช้จดั งานเทศกาลต่างๆ จัตุร ั สพลาซ่า มายอร์ นัน้ ยังเป็ น
จุดเชื่อมต่อไปยังถนนหลายสายให้เดินเล่นเดินชมได้เพลินๆ ด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ HQ La Galeria หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

บิลเบา - ศาลาว่าการเมือง – พิ พิธภัณฑ์กกุ เกนไฮม์ - ซาน เซบาสเตียน - สะพานมาเรีย คริ สติ น่า
– มหาวิ หารซาน เซบาสเตียน – ย่านเมืองเก่า Parte Vieja - โบสถ์เซนต์แมรี่แห่งคอรัส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง บิลเบา (Bilbao) เมืองทางเหนือ
ของสเปนและเป็ นเมือ งใหญ่ อ ันดับต้นๆ ของประเทศ
เมืองบิลเบาได้ก่อตัง้ ขึน้ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 14 ก่อนจะ
ก้าวขึน้ เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการค้าของ
แคว้ น บาสก์ อ ย่ า งรวดเร็ ว และเมื่ อ ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค
อุตสาหกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมืองบิลเบาก็เป็ น
หนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศอีก
ด้ ว ย ปั จ จุ บัน เมือ งบิล เบาก็ ย ัง คงเป็ นหัว เมือ งหลัก
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสากรรม การคมนาคม อีก
ด้วย นาท่านชมเมืองบิลเบา ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง
(City Hall) ศาลาว่ า การแห่ ง นี้ ต ั ้ง เด่ น เห็ น ได้ ง่ า ย
อลั ง การด้ ว ยสถาปั ตยกรรมสไตล์ บ ารอค ตกแต่ ง
รายละเอียดอย่างประณีตในสไตล์ Neo-Mudejar ทาให้
ดูแล้วคล้ายคลึงกับ พระราชวังอัลฮัมบราทีเ่ มืองกรานาด้า ถือเป็ นหนึ่งในอาคารทีส่ วยและโดดเด่นในเมือง
บิล เบาเลยทีเ ดียว แล้ว นาท่านถ่ ายรูปที่ด้ านนอก พิ พิธภัณฑ์กกุ เกนไฮม์ (Guggenheim Museum)
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะโมเดิร์นและร่วมสมัยแห่งนี้สร้างเมื่อ 1997 ซึ่งกลายเป็ นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมือง
อย่างรวดเร็ว ตัวพิพธิ ภัณฑ์มดี ไี ซน์และการสร้างที่มเี อกลักษณ์ และเมื่อปี 2010 พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ได้รบั
การยกให้เป็ นสถาปั ตยกรรมทีส่ าคัญทีส่ ุดทีม่ มี าตัง้ แต่ปี 1980 นอกจากตัวอาคารพิพธิ ภัณฑ์ทช่ี วนให้ดูชม
แล้วบริเวณโดยรอบพิพธิ ภัณฑ์ยงั น่ าสนใจไม่แพ้กนั ด้วยเพราะสถานที่ตงั ้ นัน้ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าทาให้เ รา
สามารถชมวิวแม่น้าและตัวเมืองอีกฝัง่ ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อ สู่เ มือ ง ซาน เซบาสเตี ยน (San Sebastian) เมือ งริมชายฝั ง่ ทะเลที่อ ยู่ห่างจากชายแดน
ประเทศฝรังเศสเพี
่
ยง 20 กิโลเมตร เป็ นเมืองที่ร่ารวยด้วยบรรยากาศดีของทิวทัศน์สวยๆ ตัวเมืองและ
ชายฝั ง่ ทะเลทาให้เป็ นเมืองตากอากาศยอดนิยมเมืองหนึ่งของสเปน นอกจากนี้แล้วเมืองซาน เซบา
สเตียนยังมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ไม่แพ้เมืองอื่นๆ เห็นได้จากโบสถ์ พระราชวัง จัตุรสั และ
อาคารเก่าแก่ นาท่านสู่ สะพานมาเรีย คริ สติ น่า (Maria Cristina Bridge) สะพานทีข่ า้ มแม่น้า Urumea
แห่งนี้ได้สร้างขึน้ ครัง้ แรกในปี 1893 เป็ นเพียงสะพานไม้ธรรมดาๆ ก่อนจะทาการสร้างใหม่และเปิ ดใช่ใน
ปี 1905 ตัวสะพานยาว 24 เมตร ตกแต่งอย่างงดงามตัง้ แต่โคมไฟบนสะพาน ไปจนถึงลวดลายแกะสลัก
ต่างๆ จุดเด่นก็คอื เสาหินทีต่ งั ้ อยู่หวั สะพานทัง้ 2 ด้ านทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจมาจากสะพานอเล็กซานเดอร์
ที่ 3 ของปารีส วิวทีไ่ ด้จากบนสะพานแห่งนี้สวยและน่าชมมากจุดหนึ่ง จากนัน้ นาท่านสู่ มหาวิ หารซาน
เซบาสเตี ยน (San Sebastian Cathedral) มหาวิหารหลังใหญ่ ใ นสไตล์ฟ้ื นฟูโกธิค ที่มีเ อกลักษณ์คอื
ด้านหน้าโบสถ์และหอคอยเดีย่ วที่เป็ นหอระฆังนัน้ สูง 75 เมตรสูงเด่นเหนืออาคารอื่นๆ ในเมืองแห่งนี้ ถือ
เป็ นอาคารเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ทย่ี งั สวยน่าชมทัง้ ภายนอกและภายในเลยทีเดียว จากนัน้ นาท่านสู่ ย่าน

เย็น
วันที่หก
เช้า

เที่ยง

เย็น

เมืองเก่า (Parte Vieja) ให้ท่านได้เ ดินเล่ นเที่ยวชมย่านเมือ งเก่าของเมือ งที่แต่เดิมจะมีกาแพงเมือง
ล้อมรอบ แต่ในปี 1863 ก็ได้ทาการทุบกาแพงออกเพื่อทาการเชื่อมต่อและขยายเมือง ตัวอาคารทีเ่ ห็นใน
ปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่ 19 ที่ยงั ได้รบั การรักษาเอาไว้อย่างดี บริเวณ ย่าน
เมืองเก่านี้เองยังเป็ นย่านท่องเที่ยวยอดนิยม เพราะในแต่ละตรอกซอกซอยนัน้ มากมายไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหาร รวมไปถึงร้านขายของทีร่ ะลึกให้เลือกซือ้ กลับบ้านกันอย่างจุใจ ในบริเวณนี้เองยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
อีก หนึ่งแลนด์มาร์ก ของเมือ งซาน เซบาสเตียน คือ โบสถ์เซนต์แมรี่แห่ งคอรัส (Basilica of Saint
Mary of the Chorus) โบสถ์โรมันคาทอลิกทีอ่ ลังการด้วยศิลปะสไตล์บารอกแห่งนี้สร้างเสร็จสิ้นตัง้ แต่ปี
1774 และเป็ นหนึ่งในโบสถ์สาคัญของเมือง ตัวโบสถ์นนั ้ สวยด้วยหอคอยคู่ทด่ี ้านหน้าประดับด้วยรูปปั ้น
ทางศาสนาที่แ สนละเอีย ดและประณี ต ที่ท างเข้ า ก็เ ป็ นซุ้ ม โค้ ง สู ง แกะสลัก ไว้ ด้ว ยรู ป ปั ้ น มากมาย
เช่นเดียวกัน มากมายด้วยรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทีช่ วนให้ดแู ละชมอยู่นานๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Tyrp San Sebastian City Hotel หรือระดับเดียวกัน
ซาราโกซา - สะพานหิ น Puente de Piedra - วิ หารพระแม่แห่งพิ ลลาร์ - จัตุรสั พิ ลลาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง ซาราโกซา (Zaragoza) เมืองใหญ่ในแคว้นชื่อเดียวกัน เป็ นเมืองที่มชี ่อื ในเรือง
นิทานและตานานพื้นบ้าน และอาหาร ภายในเมืองนัน้ มากไปด้ว ยสถานที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ มากด้วยสถาปั ตยกรรมหลากรูปแบบจากศิลปะหลายสมัย นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่มภี ูมทิ ศั น์ ท่ี
ผสมผสาน มีทุ่งหญ้ากว้าง ป่ าทึบ ทะเลทราย ไปจนถึงแนวทิวเขา ได้บรรยากาศที่หลากหลายในเมือง
เดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ สะพานหิ น (Puente de Piedra) ที่ส ร้างขึ้นเพื่อ ใช้ข้ามแม่น้ า Ebro สะพานแห่งนี้ส ร้า งขึ้น
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 แม้จะพังเสียหายไปบางส่ว นจากน้ าหลากครัง้ ใหญ่ใ นปี 1643 แต่ก็ได้บูรณธ
กลับมาได้เหมือนเดิม สะพานนี้ยงั ถูกเรียกอีกชื่อว่า สะพานสิงโต (Bridge of Lions) มีท่มี าจากรูปปั ้น
สิงโตทีต่ งั ้ อยู่บนหัวสะพานทัง้ 2 ด้าน หากขึน้ ไปบนสะพานก็จะเป็ นอีกหนึ่งจุดชมวิวชัน้ เยีย่ มของเมือง ได้
เห็นตัวเมืองทัง้ สองฝัง่ แม่น้ าอย่างชัดเจนเลย จากนัน้ ไปต่อกันที่ วิ หารพระแม่แห่งพิ ลลาร์ (Basilica of
Our Lady of the Pillar) วิหารโรมันคาทอลิกทีต่ งั ้ อยู่รมิ แม่น้ าในบริเวณใจกลางเมืองซาราโกซา สร้างขึน้
ครัง้ แรกในช่วงศตวรรษที่ 1-2 ได้ช่อื ว่าเป็ นโบสถ์ท่อี ุทิศแด่พระแม่มารีแห่งแรกของโลก และก็ได้มกี าร
สร้างต่อเติมเรื่อยมา สาหรับตัวมวิหารทีเ่ ห็นในปั จจุบนั นี้ได้สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 17 ก่อนจะเสร็จสิน้
ในปลายศตวรรษที่ 20 นี้เอง และก็สมกับความยาวนานในการสร้าง เพราะทัง้ ยิง่ ใหญ่และอลังการ ทัง้ ยัง
งดงามไม่แพ้มหาวิหารไหนๆ ด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์บารอค และทีด่ า้ นหน้าของวิหารคือ จัตุรสั พิ ลลาร์
(Plaza del Pilar) ที่ได้ช่อื ว่าเป็ นจัตุรสั ที่พลุกพล่านที่สุดในซาราโกซา ให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมอย่าง
อิสระ เพราะในบริเวณโดยรอบนัน้ จะรายล้อมไปด้วยถนนตรอกซอกซอยทีเ่ หมาะจะเดินเล่นชมวิวเมืองไป
รอบๆ ก็เข้าที จะถ้าอยากช้อปปิ้ ง บริเวณก็มรี ้านค้ามากมายเรียงรายสองข้างถนนให้ได้ดูได้ชมกันไม่มี
เบื่อเลย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Diagonal Plaza Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน

เย็น
วันที่แปด
เช้า

บาร์เซโลน่ า - ปาร์ก กูเอล – เนิ นเขามอนต์จอู ิ ก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง บาร์เซโลน่ า (Barcelona) เมืองหลวงของแคว้นคาตาโลเนียของสเปน เป็ นเมืองที่
ได้ช่อื ว่าเป็ นจุดหมายแห่งการท่องเทีย่ วทีพ่ ลาดไม่ได้เด็ดขาด เพราะภายในเมืองบาร์เซโลน่านัน้ เป็ นทีต่ งั ้
ของมรดกโลกมากถึง 8 แห่ง มากมายไปด้วยประวัตศิ าสตร์อนั ยิง่ ใหญ่และยาวนาน ซึ่งบาร์เซโลน่านัน้ ได้
เริม่ ก่อตัง้ เป็ นเมืองตัง้ แต่ยุคโรมัน ก่อนจะก้าวขึ้นเป็ นหัวเมืองหลักในช่วงยุคกลางเป็ นต้นมา ในตัวเมือง
นัน้ จะมากมายไปด้วย พิพธิ ภัณฑ์ โบสถ์ วิหาร อาคารเก่าแก่ท่กี ระจายอยู่ทวเมื
ั ่ อง นอกจากนี้ยงั มีย่าน
เมืองเก่า ตลาด และแหล่งช้อปปิ้ ง ให้ได้เทีย่ วชมกันอย่างจุใจทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ า ชม ปาร์ก กูเ อล (Park Guell) หนึ่ ง ในสถานที่
ท่องเทีย่ วยอดนิยมของเมืองบาร์เซโลน่า โดดเด่นด้วยศิลปะการ
ก่ อ สร้า ง ออกแบบ และตกแต่ ง ตามสไตล์ ‘แอนโทนี่ เกาดี้’
(Antoni Gaudi) เดิม ทีนั น้ ปาร์ก กู เ อล ได้เ ริ่ม สร้า งขึ้น เมื่อ ปี
1900 เพื่อ เป็ นหมู่บ้านจัดสรรก่ อ นที่โครงการจะล้มเลิกลง แต่
ปาร์ก กู เ อลก็ ไ ม่ ไ ด้ถู ก ทิ้ง ร้า ง เพราะได้ถู ก เปลี่ย นเป็ น แหล่ ง
ท่องเทีย่ วและเปิ ดให้เข้าชมได้ตงั ้ แต่ปี 1914 ทีด่ ูไปแล้วคล้ายกับ
เมืองในเทพนิยายไม่ผดิ เพีย้ น ทัง้ ด้ว ยโลเคชันที
่ ต่ งั ้ อยู่บนเนินเขา
เหนือ เมือ งบาร์เซโลย่า มีส วนสวย และอาคารรูปร่างแปลกตา
ระบายด้ว ยหลากหลายสีส ัน มีอ าคารปราสาททรงสูงโดดเด่ น
เรียกได้ว่าน่ าถ่ายรูปในทุกๆ จุด ทุกๆ มุมเลยทีเดียว ด้วยความ
โดดเด่นน่าสนใจและเป็ นสถานทีล่ ้าค่าทางด้วยศิลปะแห่งหนึ่งทัง้
ของสเปนและของโลก ทาให้ ปาร์ก กูเอล ได้รบั การจดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกไปเมื่อปี 1984 จากนัน้
นาท่านขึ้นไปยัง เนิ นเขามอนต์ จูอิ ก (Montjuic) เนินเขาขนาดใหญ่ ท่ีอ ยู่เ หนือ เมือ งบาร์เ ซโลน่ า ที่
ด้านบนเนินเขานัน้ นอกจากจะน่าตื่นตาและประทับใจไปกับวิวทิวทัศน์สวยๆ ของเมืองบาร์เซโลน่าทีเ่ ห็น
ได้เ กือ บทุ ก มุ ม เมือ ง ยัง มีจุ ด ที่น่ า สนใจไม่ แ พ้กัน เลยก็ค ือ ปราสาทมอนต์ จู อิ ก (Montjuic Castle)
ปราสาทเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมือง เคยเป็ นป้ อมปราการมาตัง้ แต่ปี 1640 ก่อนจะถูกสร้างใหม่ในปี 1799
เป็ นตัวปราสาทดังที่เห็นในปั จจุบนั ซึ่งได้รบั การบูรณะอย่างเรื่อยมาทาให้มสี ภาพดีมาก และได้ถูกปรับ
เป็ นทีท่ าการเมืองและพิพธิ ภัณฑ์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Fira Congress Hotel หรือระดับเดียวกัน
บาร์เซโลน่ า – ซากราด้า แฟมิ เลีย - ลา โรคา วิ ลเลจ เอาท์เล็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

เย็น
22.40 น.
วันที่เก้า
07.35 น.
09.40 น.
19.15 น.

นาท่านเข้าชม ซากราด้ า แฟมิ เลี ย (Sagrada Familia) หนึ่งใน
แลนด์มาร์กทีพ่ ลาดไม่ได้เลยของเมืองบาร์เซโลน่า วิหารขนาดใหญ่
ด้วยที่ดูแปลกตาแห่ งนี้ก็เป็ นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของ แอนโทนี่
เกาดี้ (Antoni Gaudi) ผู้ส ร้า งเดีย วกับ ปาร์ก กู เ อลนัน่ เอง โบสถ์
ขนาดใหญ่ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแห่งนี้ได้ถูกเริม่ สร้าง
ตัง้ แต่ปี 1882 และแม้จะผ่านมานานกว่า 135 ปี แล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้
ก็ ย ัง สร้ า งไม่ เ สร็ จ สิ้น ด้ ว ยเพราะผลกระทบจากสงครามและ
รายละเอียดการออกแบบและสร้างทีท่ งั ้ ประณีต ละเอียด และซับซ้อน แต่เราก็สามารถเห็นความยิง่ ใหญ่
ของโบสถ์ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะด้วยหอคอยสูงถึง 170 เมตร สวยงามด้วยกระจกสีทอ่ี ยู่บนผนังโดยรอบ
และแม้กระทังเพดานก็
่
ออกแบบมาอย่างงดงาม ภายในโบสถ์นัน้ จะสังเกตุได้ว่าในแต่ละส่วนนัน้ ล้วนโค้ง
มนไร้เหลีย่ มมุม ทาให้ดลู ะมุนและไม่ขดั สายตา เป็ นโบสถ์ทเ่ี หมือนเป็ นดังแกลอรี
่
ศ่ ลิ ปะขนาดใหญ่ให้ได้ชม
กันไม่มเี บื่อ นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยงั มีพพิ ธิ ภัณฑ์จดั แสดงผลงานของเกาดี้ให้ได้ชมกันด้วย สาหรับ
โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลียนัน้ คาดการณ์ว่าจะสร้างเสร็จในปี 2026 และแม้จะยังไม่เสร็จแต่ซากราด้า แฟมิ
เลียก็ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นหนึ่งในมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2005
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ลา โรคา วิ ลเลจ เอาท์เล็ต (La Roca Village Outlet) เอาท์เล็ตทีร่ วมรวมร้านค้าแบรนด์เนม
แฟชันชื
่ ่อดังเอาไว้มากมาย ตัง้ แต่แบรนด์ดงั ของสเปนอย่าง Camper หรือจะเป็ นแบรนด์อ่นื ๆ ทัวโลกไม่
่
ว่าจะเป็ น ASICS, Bimba y Lola, BOSS, Calvin Klein Jeans, Furla, Guess, Lacoste, Michael Kors,
Polo, Ralph Lauren, Prada, Sandro และอื่นๆ อีกมากมายกว่า 140 แบรนด์ ทีน่ าเสนอสินค้าทีด่ ที ส่ี ุดใน
ราคาสุดพิเศษ นอกจากนี้ภายในยังมีรา้ นอาหารและคาเฟ่ พร้อมให้บริการอีกด้วย
อิ สระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 188 เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
ตุลาคม

9 - 17 ต.ค. 62
30 ต.ค. – 7 พ.ย. 62

พฤศจิ กายน

18 – 26 พ.ย. 62
27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62

New Year 2020

30 ธ.ค. 62 – 7 ม.ค. 63

ราคา

50,900
60,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหกั 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. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท และค่าวีซ่า 3,500 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อม
สาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
์
บริการใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตา่ํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสูป่ ระเทศ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครื่องประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
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
ค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พ ร้อมยื่ นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อ มกับ
หนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) ภาษาอังกฤษ สาคัญมากต้องยื่นคู่กนั ทัง้ สองอย่าง
วันทีอ่ อกเอกสารไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่น
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่ว มมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก

และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท ใคร่ ขอรบกวนท่ า นจัดส่ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการแจ้
์
งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ย่นื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................
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 กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

