
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

 

 
 

Spain Portugal 9 D 6 N 
ชม 5 มรดกโลก โทเลโด เซโกเวีย ซาลามงัก้า ซินทรา และมหาวิหารแอวรู่า   
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - มาดริด 
02.00 น.        ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
06.00 น.        แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
07.25 น. ออกเดินทางสู่เมือง มาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK141 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.40 น.   เดินทางถึงมาดริด ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองกอ่นน าทุกทา่นออกเดินทางสู่เมือง มาดริด (Madrid) น าทา่นเท่ียว

ชมมาดริด เมืองท่ีมีสถานะเป็นท ัง้เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของสเปน มาดริดสวยงามสมความเป็นเมืองหลวง
เพราะตัง้อยูใ่จกลางเมืองริมแมน่ ้า Manzanares เดิมทีนั้นเมืองหลวงของสเปนในอดีตคือโทเลโด แตเ่พราะความ
งามของมาดริดถูกพระทยัของกษัตริยช์าร์ลท่ี 5 เป็นอยา่งมากจนพระเจา้ฟิลลิปท่ี 2 ซ่ึงเป็นพระราชโอรสจึงทรง
ถวายความจงรักภกัดีโดยการยา้ยวงัหลวงจากโทเลโดไปยงัมาดริดในปี 1561 จากนั้นทุกความย่ิงใหญ่ในเชิง
ส่ิงกอ่สรา้งก็เกิดขึ้นในมาดริดเร่ือยมา และโชคดีมากท่ีไดร้ับการบูรณะมา
ตลอดจนคงอยูใ่หค้นรุ่นเราไดช้ม ยอมรับวา่ย่ิงใหญแ่ละสวยงามมากจริงๆ 
อีกท ัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวเยอะมากเป็นอนัดบั 2 รองจากญ่ีปุ่น น า
ทา่นชมและถา่ยรูปกบั น ้าพุซิเบเลส (Cibeles Fountain) น ้าพุขนาด
ใหญท่ี่อลงัการดว้ยประติมากรรมของเทพีซิเบเลสผูส้งา่งาม โดยเทพีองคน้ี์
จะถือคทาในมือขา้งหน่ึง ส่วนมืออีกขา้งจะใชค้วบคุมราชรถสิงโตคู ่เช่ือ
กนัวา่เทพีซิเบเลสเป็นผูป้ระทานความสุขและความบริบูรณม์าให ้ น ้าพุแห่ง
น้ีต ัง้อยูท่ี่ใจกลาง พลาซ่า เดอ ซิเบเลส (Plaza de Cibeles) จตุัรัส
ใหญใ่จกลางเมืองมาดริด ส าหรับน ้าพุแหง่น้ีสรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 1895 แตก็่
ยงัสะกดสายตาผูค้นท่ีผา่นไปมาไวไ้ดไ้มค่ลาย น าทา่นชม ประตูเมืองอลั
คาลา (Alcala Gate) ประตูใหญก่ลางจตุัรัส พลาซ่า เดอ ลา อินดี
เพนเดนเซีย (Plaza de la Independencia) เป็นประตูท่ีเป็นหน่ึงใน
สัญลกัษณ์ส าคญัของมาดริด และปัจจุบนัก็ไดถู้กยกใหเ้ป็น อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ เลยทีเดียว หลงัจากยุคโรมนัแลว้ประตูแห่งน้ีถือวา่เป็นประตูชยัยุคใหมแ่ห่งแรกท่ีไดถู้กสรา้งขึ้นใน
ยุโรปเม่ือปี 1764 ดว้ยสถาปัตยกรรมในสไตลนี์โอคลาสสิก ใชเ้วลาสรา้งนานถึง 9 ปี จนเสร็จส้ินไดเ้ป็นประตู
ขนาดใหญ่ท่ีมีทรงเป็นประตูโคง้ 3 ประตูและประตูทรงส่ีเหล่ียม 2 ประตูขนาบขา้ง ตกแตง่ดว้ยรูปปั้นและรูป
แกะสลกัโดยรอบประตูอยา่งอลงัการมาก แลว้น าทา่นถา่ยรูปท่ีดา้นหน้า Estadio Santiago Bernabeu สนาม
ฟุตบอลขนาดใหญค่วบดีกรีการเป็นสนามเหยา้ของ Real Madrid สโมสรฟุตบอลท่ีย่ิงใหญอี่กทีมหน่ึงของโลก 
สนามแหง่น้ีย่ิงใหญด่ว้ยจ านวน 80,000 ท่ีนั่งซ่ึงปรับจากเดิมท่ีมีถึง 100,000 ท่ีนั่งรวมตัว๋ยืนใหเ้หลือเพียงตัว๋นั่ง
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เทา่นั้นตามกฎของฟีฟ่า สนามฟตุบอลแห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี 1944 และเปิดใชอ้ยา่งเป็นทางการในปี 1947 มีสถานี
รถไฟฟ้าใตดิ้นเป็นของตวัเอง และก็ยงัตัง้อยู่ในย่านใจกลางแหล่งธุรกิจของมาดริด ชว่งนอกฤดูกาล Estadio 
Santiago Bernabeu ก็จะกลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมของมาดริด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีของพิพิธภณัฑย่ิ์งน่าชม
เพราะจดัแสดงถว้ยเกียรติยศ เปิดใหช้มสนาม หอ้งพกันักกีฬา ย่ิงใหญแ่ละน่าชมสมกบัท่ีชาวสเปนกลา่วไวว้า่น่ีคือ
สโมสรท่ีดีท่ีสุดในประวติัศาสตร์ แลว้แวะไปชมและถ่ายรูปสวยๆ ท่ี พลาซ่า เดอ เอสปานย่าน (Plaza de 
Espanya) หรือ จตุัรสัสเปน สวนสาธารณะท่ีมีสวนสวยร่มร่ืนภายใตบ้รรยากาศท่ีแวดลอ้มดว้ยอาคารสูงทนัสมยั 
และท่ีโดดเดน่ท่ีสุดส าหรับจตุัรัสแหง่น้ีเห็นจะไมมี่จุดใดเกินไปกวา่อนุสรณ์สถานของ มิเกล เดอ เซอบนัเตส นัก
ประพนัธ์ช่ือดงัชาวสเปน ท่ีมีผลงานช่ือกอ้งโลกไดแ้ก่ ดอน กิโฆเต ้นั่ นเอง แลว้น าทา่น ถ่ายรูปท่ีดา้นหน้า 
พิพิธภณัฑป์ราโด (Prado Museum) พิพิธภณัฑท่ี์ไดร้ับยกยอ่งใหเ้ป็นพิพิธภณัฑท่ี์ดีท่ีสุด ยอดเย่ียมท่ีสุด และมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในสเปน ภายในไดจ้ดัเก็บรักษางานศิลปะระดบัโลกท ัง้ของสเปนเองและจากท ัว่โลกนับหม่ืนช้ินจาก
ศตวรรษท่ี 11-18 ซ่ึงลว้นแตเ่ป็นผลงานชัน้เย่ียมจากศิลปินย่ิงใหญไ่มว่า่จะเป็น Goya, El Greco, Murillo และ 
Velazquez และนอกจากงานศิลปะแลว้ ภายในยงัจดัแสดงของสะสมของราชวงศต์ ัง้แตยุ่คของ พระเจา้ชาร์ลสท่ี์ 
3 อีกดว้ย อีกท ัง้ตวัอาคารพิพิธภณัฑก็์ยงัสวยงามไปดว้ยสถาปตัยกรรมแบบนีโอคลาสสิก และมีการต่อเติมสว่นนั้น
สว่นน้ีเร่ือยมาจนสวยงามอยา่งท่ีเราเห็น 

        เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Elba Madrid Alcala หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม มาดริด – โทเลโด – มาดริด - ระบ าฟาเมงโก 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดินทางสูเ่มือง โทเลโด (Toledo) เมืองโบราณอายุกวา่ 2,000 ปี

ท่ีเคยถูกยึดครองดว้ยมวัร์ ยิวและคริสต ์กลายเป็นเมือง 3 วฒันธรรมและมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัชดัเจน โทเลโดตัง้อยูบ่นเนินเขาและถูกลอ้มดว้ยแมน่ ้า 
Tajo มีร่องรอยของก าแพงใหญท่ี่ลอ้มเมืองไว ้มีป้อมปราการใหญ ่และมี
อาคารท่ีสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโกธิกท่ีสรา้งขึ้นตัง้แตใ่นศตวรรษท่ี 12 
มากมาย ในชว่งศตวรรษท่ี 16 โทเลโดเคยเป็นเมืองหลวงสเปนมากอ่นมาดริด และก็ตัง้อยูห่่างจากมาดริดประมาณ 
70 กิโลเมตร โทเลโดปัจจุบนัยงัคงความเป็นเมืองเล็กๆ แต่มีเสน่ห์และน่าเท่ียวมาก ใจกลางเมืองมีท ัง้ความ
คลาสสิก ความทนัสมยั ครบถว้นความเป็นเมืองน่าเท่ียวอีกแหง่ของโลก อาคาร
สวยๆ และรา้นคา้สินคา้ท่ีระลึกมีเยอะมาก และเพราะในอดีตโทเลโดเคยเป็น
แหลง่โลหะส าหรับผลิตมีดและดาบท่ีส าคญัของประเทศ เราจึงไดเ้ห็นสินคา้
ชนิดน้ีซ่ึงเป็นสินคา้ขึ้นช่ือวางขายอยูเ่ต็มไปหมดในทุกซอกซอย น าทา่นเขา้ชม
ภายใน มหาวิหารพริมาดา (Cathedral Primada) หรือ มหาวิหารแห่ง
โทเลโด  มหาวิหารใหญบ่นเนินเขาเหนือเมืองโทเลโดแห่งน้ีเป็นศูนยร์วมทาง
ศาสนาของเมืองมาตัง้แตก่ารเร่ิมกอ่สรา้งในปี 1227 บนฐานรากของมหาวิหารเกา่แกท่ี่เคยตัง้อยู่ตรงน้ีตัง้แต่
ศตวรรษท่ี 6 แมจ้ะใชเ้วลากอ่สรา้งเป็นเวลานานและไดมี้การกอ่สรา้งเพ่ิมเติมขึ้นมาเร่ือยๆ ในแตล่ะยุคแตล่ะสมยั 
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แตส่ิ่งท่ีโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ของท่ีน่ีตลอดมาก็คือสถาปัตยกรรมและการตกแตง่หรูหราสุดอลงัการตามสไตล์
โกธิค ตัง้แตรู่ปปัน้สุดประณีต ลวดลายตามเสาและก าแพง ยงัมีคอลเลกช ัน่ภาพวาดและงานศิลปะล า้คา่อีกมากให ้
ไดช้มกนัภายในมหาวิหารแหง่น้ี และเม่ือรวมกบัยา่นเมืองเกา่ท่ีน่าสนใจไมน่อ้ยกวา่กนัของโทเลโดแลว้ ท าใหไ้ดข้ึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี 1986 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางกลบัสู ่มาดริด อิสระชอ้ปป้ิงยา่น ถนนเซอรร์าโน่ (Serrano Street) ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีท ัว่ท ัง้ถนนจะ

เต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมแฟชัน่ช่ือดงั ท ัง้สินคา้แบรนดอ่ื์นๆ จากท ัว่โลกและแบรนดข์องสเปนก็สามารถพบได ้
ท่ีน่ีท ัง้หมด เชน่ Camper, Loewe, Hossintropia และอีกมากมาย ในขณะท่ีรา้นจ าหน่ายงานศิลปะและของเกา่
สะสมก็มีใหเ้ลือกชมอยูไ่มน่อ้ย  

เย็น  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าทา่นชมการแสดงระบ าฟลาเมงโก้ โชวช่ื์อดงัซ่ึงเป็น
สญัลกัษณข์องประเทศสเปน 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Elba Madrid Alcala หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีส่ี  มาดริด – Las Rozas Village – เซโกเวีย – อาบิล่า  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมือง Las Rozas เพ่ือใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งเต็มท่ีท่ี Las 
Rozas Village แหลง่ชอ้ปป้ิงสุดอลงัการท่ีห่างออกมาจากมาดริดทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือเล็กน้อย เดินทางดว้ยรถยนต์ประมาณคร่ึง
ช ั่วโมงเทา่นั้น ย่านน้ีสินคา้แบรนด์เนมเพียบ ใครอยากไดก้ระเป๋า
เดินทาง กระเป๋าหนัง รองเทา้ เส้ือผา้แบรนดส์เปนและราคาถูกกวา่ซ้ือ
ท่ีไหนๆ แถมยงัไดร้ับคืนภาษีราว 16-17 เปอร์เซ็นตอี์กดว้ย   

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
น าทา่นเดินทางตอ่สู่เมือง เซโกเวีย (Segovia) เมืองท่ีถูกขนานนามวา่
เป็นเมืองแห่งมรดกโลก เพราะฉะนั้นแทบไมต่อ้งอธิบายถึงความย่ิงใหญ่
และเกา่แกท่ี่ปัจจุบนักลายเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัและโดง่ดงัของสเปน
ไปแลว้ และนับตัง้แตมี่การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกใหก้บัสมบติัชาติ
ไปเม่ือปี 1985 โดยองคก์ารยูเนสโก ้นับแตน่ั้นมา เซโกเวียก็เป็นท่ีรูจ้กัไป
ท ัว่โลก น าทา่นเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าเซโกเวีย ท่ีส่ือและแสดงถึงความ
เป็นสเปนโบราณไดอ้ยา่งดี ดว้ยสถาปตัยกรรม อาคาร ป้อมปราการใหญ่
บนเนินเขา ปราสาท และอนุสรณ์สถานต่างๆ ท่ีไดถู้กอนุรักษ์มาตัง้แต่
ชว่งยุคกลาง พาทา่นชมและถา่ยรูปกบัไฮไลทท่ี์โดดเดน่และย่ิงใหญท่ี่สุด
ของเซโกเวีย สะพานส่งน ้ าโรมัน (The Roman Aqueduct) เป็น
ส่ิงกอ่สร้างท่ีท าดว้ยหินแกรนิตสูงใหญ่อลังการมาก คือสะพานส่งน ้ า
โบราณท่ีเช่ือวา่สรา้งขึ้ นตัง้แตใ่นสมยัศตวรรษท่ี 1 ท่ีเห็นแลว้แทบไมน่่า
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เช่ือวา่เกา่แกข่นาดน้ีเหตุใดจึงยงัคงความสมบูรณ์ของงานกอ่สรา้งไดดี้เย่ียมอยา่งท่ี เห็น ไดร้ับการดูแลบูรณะอยู่
สม ่ าเสมอและมีการบูรณะครั้งใหญ่เม่ือปี 1990 หลังจากท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1985 
จุดประสงคข์องการสรา้งนั้นก็เพ่ือดึงน ้าจากภูเขาฟากหน่ึงซ่ึงอยูน่อกเมืองสง่ผา่นเขา้มาถึงในตวัเมืองดว้ยระยะทาง
ยาวท่ีเคยถูกบนัทึกไวใ้นยุคแรกสรา้งคือประมาณ 15 กิโลเมตร ปจัจุบนัเหลือใหเ้ห็นเพียงแคป่ระมาณ 894 เมตร
และสูง 28 เมตร ใชหิ้นมากกวา่ 25,000 กอ้น เท่ียวชม จตุัรสัพลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) ท่ีอยู่ในเขต
เมืองเกา่ ปัจจุบนักลายเป็นมุมทอ่งเท่ียวไปแลว้ ดว้ยลกัษณะของพ้ืนท่ีท่ีแบง่เป็นตรอกซอกซอย ใหญ่น้อยเกา่
คลาสสิกจึงใหบ้รรยากาศเหมือนเรายอ้นกลบัไปสู่อดีตแหง่สเปน และจุดเดน่ของพลาซา่ มายอร์แหง่น้ีก็คือ มหา
วิหารแห่งเซโกเวีย (Segovia Cathedral) มหาวิหารส าคญัของเมืองท่ีสรา้งอยา่งหรูหราประณีตดว้ยสไตลโ์กธิค 
วิหารแหง่น้ีเป็นวิหารของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกท่ีอุทิศแดพ่ระแมม่ารี มหาวิหารแหง่เซโกเวียนั้นมีขนาด
ใหญแ่ละสงัเกตุเห็นไดง้า่ยดว้ยอาคารขนาดใหญแ่ละยอดแหลมท่ีอยูใ่นทุกๆ ยอดมุมของวิหารและหอระฆงัสูง 90 
เมตร  ท่ีพลาซา่ มายอร์ มีสถานท่ีส าคญัหลายแหง่ตัง้อยูมุ่มนั้นมุมน้ี ยงัมีจุดชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย และก็
มากพอๆ กบัรา้นอาหาร โดยเฉพาะอาหารขึ้นช่ือท่ีมกัพบไดบ้อ่ยในยา่นน้ีก็คือ “Cochinillo” ซ่ึงเป็นอาหารจาน
เด็ดท่ีท าจากลูกหมูท ัง้ตวัน ามายา่งจนสุกหอม กรอบนอกนุ่มใน ราดซอสใหเ้น้ือหมูฉ ่ ากอ่นกิน น าทา่นเดินทางสู ่อา
บิล่า (Avila) เมืองสวยริมแมน่ ้าอาดาคา และตวัเมืองอยูสู่งเหนือระดบัน ้าทะเลถึง 1,131 เมตร ภายในเมือง
มากมายดว้ยสถาปตัยกรรมตัง้แตยุ่คกลาง ไมว่า่จะเป็นก าแพงเมืองขนาดใหญ ่วิหาร และโบสถม์ากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Fontecruz Avila หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้  อาบิล่า – ซาลามงักา – บาดาโฆซ   
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่เมือง ซาลามงักา (Salamanca) เมืองโบราณบนท่ีราบสูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของสเปน 
เป็นเมืองท่ีกอ่ตัง้มาตัง้แตก่อ่นยุคโรมนัโบราณ ท าใหร้ ่ ารวยดว้ยสถาปัตยกรรมย่ิงใหญ่มากมายท่ีไดถู้กอนุรักษ์
เอาไวอ้ยา่งดี เป็นท่ีตัง้ของหน่ึงในมหาวิทยาลยัท่ีใหญแ่ละดีท่ีสุดของสเปน และเมืองซาลามงักาก็ไดถู้กจดทะเบียน
ขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใ้นปี 1988 ผ่านชมและถ่ายรูปกบั มหาวิทยาลัยแห่งซาลามังกา 
(University of Salamanca) มหาวิทยาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดและยงัเปิดท าการอยูอ่นัดบั 3 ของโลก เป็นมหาวิทยาลยั
ท่ีกอ่ตัง้ขึ้นครั้งแรกตัง้แตปี่ 1134 และกลายเป็นศูนยก์ลางการศึกษาและเรียนรูใ้นแถบภูมิภาคน้ีตัง้แตน่ั้นเป็นตน้
มา ปัจจุบนัก็ยงัคงอนัดบัการเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัช ัน้น าของประเทศ เราจะไดเ้ห็นอาคารโบราณท่ีไดถู้กดูแล
รักษาอยา่งดี ย่ิงใหญแ่ละงดงามดว้ยลวดลายตามผนังและสไตลก์ารสรา้งตามแบบสเปนโบราณ ผา่นชมมหาวิหาร
ใหญข่องซาลามงักา มหาวิหารเก่าแห่งซาลามงักา (Old Cathedral of Salamanca) และ มหาวิหารใหม่
แห่งซาลามงักา (New Cathedral of Salamanca) แมจ้ะนับเป็น 2 มหาวิหารใหญแ่ตเ่ป็นมหาวิหารท่ีเช่ือมตอ่
กนัจนดูเหมือนเป็นมหาวิหารเดียว ตวัมหาวิหารเกา่นั้นไดเ้ร่ิมถูกกอ่ตัง้ขึ้นโดย บิชอปเจโรม ในชว่งศตวรรษท่ี 12 
กอ่นจะเสร็จส้ินเรียบรอ้ยในศตวรรษท่ี 14 สวยงดงามตามสไตลโ์กธิคผสมผสานกบัสไตลโ์รมาเนสก ์เป็นมหา
วิหารของนิกายคาทอลิกท่ีอุทิศแด่เซนตแ์มร่ีแห่งทอ้งทะเล ภายในงดงามดว้ยภาพวาดจากศิลปินช่ือดงัหลายต่อ
หลายทา่น ภายนอกหรูหราดว้ยรูปปั้นและการแกะสลกัตามสไตลโ์กธิค และต่อมาในศตวรรษท่ี 16 ก็ไดเ้ร่ิม
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กอ่สรา้งมหาวิหารใหม่แห่งซาลามงักาขึ้น และแลว้เสร็จในศตวรรษท่ี 18 สง่างามดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมท่ี
ผสมผสานระหวา่งโกธิค บารอก และเรเนสซองก ์ดว้ยความส าคญัและเกา่แกท่  าใหถู้กยกใหเ้ป็นอนุสรณ์แหง่ชาติ
ไปเรียบรอ้ย น าทา่นสู่ จตุัรสัพลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) จตุัรัสขนาดใหญใ่จกลางเมืองซาลามงักาท่ีเป็น
จุดนัดพบยอดนิยมมาชา้นาน ตวัจตุัรัสไดถู้กสรา้งขึ้นในสไตลส์เปนดัง้เดิมผสมผสานกบัสไตลบ์ารอกท่ีเขา้กนัอยา่ง
ดี โดยรอบจตุัรัสนั้นจะลอ้มดว้ยอาคารใหญ  ่3 ดา้น มีรา้นคา้ รา้นอาหาร ใหเ้ดินชม จตุัรัสแห่งน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็น
หน่ึงในจตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของสเปน แลว้ไปถา่ยรูปกบัดา้นหนา้ของ พระราชวงัมอนเทอรเ์รย ์(Palace of 
Monterrey) ท่ีเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมท่ีแตส่วยดว้ยศิลปะสไตลเ์รเนสซองกท่ี์เห็นไดโ้ดยรอบอาคาร อาคารอายุ
กวา่ 450 ปีหลงัน้ียงัเป็นท่ีเก็บรักษางานศิลปะ ตราประจ าตระกูล และวตัถุโบราณอีกมากมายไวภ้ายใน      

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสูเ่มือง บาดาโฆซ (Badajoz) เมืองใหญริ่มแมน่ ้ากวาเดียน่า อยูห่า่งออกไปจากชายแดนโปรตุเกสไม่
ไกล และดว้ยเหตุน้ีท าใหเ้มืองบาดาโฆซผลดัเปล่ียนผูป้กครองอยูบ่อ่ยครั้งระหวา่งสเปนและโปรตุเกส ซ่ึงสามารถ
สงัเกตเห็นไดง้า่ยจากวฒันธรรมศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่ง 2 ประเทศท่ีเห็นไดท้ ัว่เมือง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Badajoz by Marriott หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก บาดาโฆซ – แอวูร่า (โปรตุเกส) – ลิสบอน (โปรตุเกส) 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางเขา้สู่เขต ประเทศโปรตุเกส (Portugal) มุง่หน้าสู่เมือง แอวูร่า (Evora) ท่ีต ัง้อยูท่างตอนกลางของ
โปรตุเกส เป็นเมืองเกา่แกแ่ละเป็นหน่ึงในสมาชิกของเครือขา่ยเมืองท่ีโบราณท่ีสุดในยุโรป เราจะไดเ้ห็นร่องรอย
ของความเกา่แกแ่ละความย่ิงใหญแ่ตเ่กา่กอ่นของเมืองไดจ้ากสถาปตัยกรรมจากหลายยุคหลายสมยัตัง้แต ่วิหาร
โรมนั ก าแพงเมืองจากยุคกลาง โบสถ ์และวิหารอีกมาก ท ัง้หมดน้ีท าใหย้า่นเมืองเกา่แอวูร่าเป็นท่ีนิยมและน่าสนใจ
มากเมืองหน่ึง น าทา่นเขา้ชมภายใน มหาวิหารแอวูร่า (Evora Cathedral) สมบติัช้ินส าคญัของแอวูร่าท่ีไดข้ึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี 1988 เป็นวิหารในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นวิหารท่ีสรา้ง
ขึ้นในชว่งปลายศตวรรษท่ี 12 บนเนินเขาเหนือเมืองแอวูร่า เพ่ืออุทิศแดพ่ระแมม่ารี เดิมทีนั้นไดส้รา้งออกมาอยา่ง
เรียบงา่ย ตอ่มาไดมี้การตอ่เติมและตกแตง่เพ่ิมขึ้นจนเป็นมหาวิหารหลงัใหญใ่นสไตลโ์กธิค มหาวิหารแอวูร่าเป็น
มหาวิหารจากยุคกลางท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุด และไดช่ื้อวา่เป็นตวัอยา่งสถาปตัยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีดีท่ีสุดในโปรตุเกส 
ย่ิงใหญด่ว้ย 2 หอคอย ภายในนั้นไดอ้อกแบบมาโดยไดร้ับอิทธิพลมาจาก มหาวิหารแหง่ลิสบอน เราจะไดเ้ห็นโถง
หลงัคาสูงตกแตง่ดว้ยรูปปัน้ รูปแกะสลกั ภาพวาด และกระจกสีรูปกุหลาบสไตลโ์กธิคชวนมอง อีกจุดหน่ึงท่ีเมือง
มายงัมหาวิหารแอวูร่าแลว้ตอ้งไมพ่ลาดชมก็คือ โถงทางเดิน (Cloister) ท่ีอยูภ่ายในมหาวิหารแอวูร่าน่ีเอง เป็น
โถงท่ีสรา้งขึ้นในชว่งปี 1314-1340 โดยอิงตามโถงทางเดินของมหาวิหารลิสบอนเชน่เดียวกบัตวัวิหาร งดงามดว้ย
การตกแตง่เลน่รายละเอียดของซุม้โคง้ ในแตล่ะมุมของทางเดินน้ีจะมีรูปปั้นหินออ่นสไตลโ์กธิคตัง้ อยู ่เสริมให ้
ทางเดินน้ีย่ิงน่ามองน่าเดินขึ้นอีก    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดินทางสู่เมือง ลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสควบต าแหน่งเมืองท่ีใหญท่ี่สุด ตวัเมือง
ตัง้อยูริ่มชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเมืองเกา่แกท่ี่มีอายุกวา่ 3,000 ปี เป็นเมืองศูนยก์ลางท ัง้ดา้นการศึกษา 
คมนาคม การเงิน เศรษฐกิจ ศิลปะ และทอ่งเท่ียว เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเกา่แกท่ี่สุดของยุโรปตะวนัออก น่าสนใจดว้ย
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานและวิวสวยๆ โดยรอบตวัเมือง  
น าทา่นชม ลิฟต์แห่งคาร์โม (Santa Justa Elevator) สถาปัตยกรรมคูเ่มืองลิสบอนมาตั้งแต่อดีต และรั้ง
ต าแหน่งลิฟตเ์กา่แกท่ี่สรา้งในสไตลนี์โอโกธิกมาตัง้แตปี่ 1902 ลิฟตแ์ห่งคาร์โมมีความสูง 45 เมตร  สรา้งในจุด
เช่ือมตอ่ระหวา่งถนนไบซาและถนนลาร์โก เดอ คาร์โม ดา้นบนของลิฟตจ์ะมีทางเดินน าไปพบกบัคาเฟ่และจุดชม
วิวเมืองท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงของลิสบอน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ VIP Executive Art’s  หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจ็ด ลิสบอน – หอคอยเบเล็ม – อนุสาวรียแ์ห่งการคน้พบ  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นชม หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) หอคอยท่ีเกิดขึ้นในยุคท่ีโปรตุเกสก าลงัคึกคกัรุ่งเรืองกบัโครงการ

ส ารวจเสน้ทาง ซ่ึงส าหรับชาวโปรตุเกสเองยุคนั้นมีผูก้ลา้ออกส ารวจ
เสน้ทางเยอะมาก หอคอยเบเล็มสร้างขึ้ นในปี 1515 เพ่ือใหเ้ป็นป้อม
ปราการ และใชเ้วลาสร้างนาน 6 ปี แต่ครั้งนั้นสร้างแลว้กลับไม่ไดใ้ช ้
ประโยชน์อะไรเลย สุดทา้ยจึงปรับเปล่ียนมาเป็นคุกส าหรับคุมขงันักโทษ
แทน และนั่นคงเป็นคุกท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เพราะตวัหอคอยออกแบบดว้ย
ศิลปะมานูเอลสไตล์ สร้างจากหินทรายสีขาว บนยอดหอคอยทัง้ส่ีมุม
ประดบัดว้ยไมก้างเขน จนสุดทา้ยเลิกการใชเ้ป็นคุกก็กลายมาเป็นป้อมอเนกประสงคผ์สมประภาคารท่ีสามารถชม
ความสวยงามเว้ิงวา้งของมหาสมุทรแอตแลนติกได ้ในขณะท่ีคนจ านวนไมน่อ้ยมกัเรียกหอคอยแห่งวา่ “หอคอย
แห่งการจากมาและจากไป” เพราะไมว่า่ทีมส ารวจชาวโปรตุเกสใดจะออกเรือไปส ารวจเสน้ทางส ารวจทวีปหรือ
เดินทางกลบัมาถึงแผน่ดินเกิดก็จะมาอยูก่นัท่ีจุดน้ี และก็จะเป็นจุดท่ีมีคน
มาคอยส่งค าอวยพรและคอยรับนักเดินทางมาชา้นาน ปัจจุบนัหอคอยเบ
เล็มไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแลว้ และพ้ืนท่ีโดยรอบหอคอยก็
ถูกปรับใหเ้ป็นสวนสาธารณะและจุดแวะพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวเมือง 
แล ้ว ไป ช ม  อ นุ ส าว รี ย์ แ ห่ งก ารค้ น พ บ  (Monument to the 
Discoveries) บนฝั่งแม่น ้า Tagus เราจะเห็นประติมากรรมช้ินใหญ่ตัง้
ตระหงา่นทา้แรงลมมาเน่ินนาน น่ีไมไ่ดเ้ป็นแคหิ่นสลกัธรรมดาแตคื่อส่ิงสะทอ้นถึงความย่ิงใหญข่องการเป็นชน
ชาตินักส ารวจของชาวโปรตุเกสมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 15 และเม่ือเขา้ไปชมใกล ้ๆ  เราก็จะไดเ้ห็นถึงรายละเอียดท่ีถูก
สลกัไวบ้นแผ่นหินท่ีมีช่ือว่า “Monument to the Discoveries” แห่งน้ี และถือเป็นอนุสาวรียแ์ห่งการคน้พบท่ี
ออกแบบใหเ้หมือนหวัเรือเดินทะเลล าใหญท่ี่มีเหลา่นักส ารวจก าลงัน าพาเรือล าน้ีออกสูม่หาสมุทรกวา้ง บุคคลท่ีเป็น
ผูน้ าประทบัยืนอยูห่วัแถวคือ “Prince Henry the Navigator” ท่ีทรงไดร้ับพระสมญัญานามวา่เป็น “เจา้ชายนัก
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เดินทาง” อนุสาวรียช้ิ์นน้ีสรา้งตอ่เติมจากของเดิมท่ีเคยพงัทลายมาแลว้ ปีท่ีเร่ิมสรา้งคือปี 1960 ซ่ึงเป็นวนัครบรอบ 
500 ปีการจากไปของ Prince Henry the Navigator พระองคน้ี์ ส่วนบุคคลท่ีเห็นยืนร่วมกนัอยูคื่อเหลา่ลูกเรือ
และกลุม่มิชชนันารีท่ีร่วมเดินทางเผยแผศ่าสนา มีนักวาดแผนท่ี นักวิทยาศาสตร์ พอ่คา้ รวมแลว้ราว 30 คนท่ีอยู่
ดว้ยกนัเคียงขา้ง Prince Henry the Navigator ในทุกเสน้ทาง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเท่ียวชม ย่านไบซา (Baixa) ยา่นส าคญัใจกลางเมืองลิสบอน ท่ีเม่ือนักทอ่งเท่ียวมายงัลิสบอนแลว้ ก็ตอ้ง
มาเร่ิมตน้กนัท่ียา่นน้ี เป็นยา่นท่ีสวยและน่าเดินชม ไมว่า่จะเป็นจตุัรัสใหญสุ่ดอลงั ชมความมีชีวิตชีวาของตวัเมือง 
หรือจะเป็นเดินดูและชอ้ปป้ิงในรา้นคา้ตา่งๆ ท่ีเรียงรายมากมายอยูใ่นบริเวณน้ี ยา่นไบซาน้ีเป็นยา่นหน่ึ งท่ีไดร้ับ
ความเสียหายอยา่งหนักจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญเ่ม่ือปี 1755 หลงัจากนั้นไดมี้การบูรณะและสรา้งอาคาร
ตา่งๆ ขึ้นใหมใ่นสไตลนี์โอคลาสสิกท่ีสงา่และหรูหรากวา่เดิม พรอ้มท ัง้ออกแบบใหมี้ความทนทานตอ่แผน่ดินไหว
ดว้ย ถัดมาน าทา่นเท่ียวชม จตุัรสัพรากา้  โด โคเมอร์ซิโอ (Praca do Comercio) จตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ลิสบอนแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายแลกเปล่ียนมาชา้นาน จตุัรัสพรากา้ โด โคเมอร์ซิโอ แห่งน้ีเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีท่ีไดถู้กสรา้งขึ้นใหมห่ลงัเหตุแผน่ดินไหวครั้งใหญใ่นปี 1755 โดยแตเ่ดิมแลว้พ้ืนท่ีตรงน้ีเคยเป็นท่ีตัง้ของ 
พระราชวงัริเบร่า (Ribeira Palace) มาก่อน แต่ตวัพระราชวงัเสียหายพงัทลายไปส้ินจากคล่ืนสึนามิท่ีเป็น
ผลกระทบจากแผน่ดินไหว ลกัษณะจตุัรัสจะเป็นแบบอาคารลอ้ม 3 ดา้น และเปิดอีกดา้นหน่ึงหนัหนา้ให ้แมน่ ้า
เทกสั (Tagus River) มีซุม้ประตูใหญท่ี่ตกแตง่อยา่งดีเป็นทางเช่ือมตอ่ไปยงั ถนนออกสัตา้ (Rua Augusta) ถนน
สายชอ้ปป้ิงช่ือดงัของลิสบอน และท่ีตรงกลางจตุัรัสนั้นโดดเดน่ดว้ยรูปปัน้ขนาดใหญข่อง พระเจา้ฌูเซท่ี 1 (King 
Jose I) เป็นอีกหน่ึงเอกลกัษณ์ของจตุัรัสแหง่น้ี แลว้ผา่นชมสะพานแขวน The Vasco da Gama Bridge ท่ีสรา้ง
ขึ้นในปี 1974 หลงัเกิดการปฏิวติัในโปรตุเกส และก็กลายเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในยุโรปดว้ยระยะความยาว
รวมทางเช่ือม 17.2 กิโลเมตรทอดขา้มแมน่ ้าเทกสั และสรา้งเป็นสะพาน 2 ชัน้ โดยช ัน้บนส าหรับรถยนต ์ช ัน้ลา่ง
ส าหรับรถไฟ และก็ชว่ยลดปญัหาความหนาแน่นของการจราจรในลิสบอนไดม้าก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ VIP Executive Art’s หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีแปด ลิสบอน – คาโบ ดา โรคา – ซินทรา – ลิสบอน  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ คาโบ ดา โรคา (Cabo Da Roca) ซ่ึงเป็นจุดส้ินสุด

แผน่ดินทวีปยุโรปฝั่งทิศตะวนัตก จุดน้ีน่าจะเป็นอีกประสบการณท่ี์สุด
ยอดส าหรับนักเดินทางกบัการมายืนอยูมุ่มทวีปท่ี 38 องศาเหนือ 47 
ลิปดาเหนือ 9 องศา 30 ลิปดาตะวนัตก และตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีสูงกว่า
ระดบัน ้าทะเล 140 เมตร แวะถา่ยรูปกบัวิวสวยๆ ของมหาสมุทรกวา้ง 
สมัผสักบัสถานท่ีท่ีไดร้ับการกลา่วขานวา่ มาเท่ียวโปรตุเกสก็ตอ้งมา
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ท่ีน่ีเพ่ือหาสมัผสักบัความเป็นท่ีสุดของท ัง้ยุโรปและของโลกดว้ยซ า้ และเม่ือยืนอยูท่ี่ Cabo Da Roca เบ้ืองหนา้คือ
มหาสมุทรแอตแลนติก ขา้มมหาสมุทรไปนั่นคือทวีปอเมริกา และท่ีน่ีก็ถือเป็นจุดก าเนิดของการเดินเรือส ารวจทวีป
ของหลายบุคคลส าคญัแหง่ประวติัศาสตร์โลกรวมถึงคริสโตเฟอร์ โคลมับสัดว้ย น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ซินทรา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเท่ียวชมเมือง ซินทรา (Sintra) เมืองท่ีต ัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงลิสบอนไปประมาณ 30 

กิโลเมตร มีอากาศดี มีสถาปัตยกรรมสวย โรแมนติก ของกินอร่อย และก็เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีท ารายไดใ้หก้บั
โปรตุเกสจากการไดต้อ้นรับนักทอ่งเท่ียวถึงปีละ 13,000,000 คน เมืองซินทราเป็นเมืองท่ีสวยและงดงามท ัง้ดว้ย
จากธรรมชาติสวยๆ ท่ีรายลอ้มเมือง และดว้ยอาคารสไตลโ์รมนัทิสติกจากยุคศตวรรษท่ี 19 อนัเล่ืองช่ือ เป็นเมือง
ท่ีมากดว้ยปราสาท พระราชวงัเกา่แกจ่ากหลายยุคหลายสมยั ท่ีไดร้ับดูแลรักษาอยา่งดี จนท าใหเ้มืองซินทราแหง่น้ี
ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกไ้ปเม่ือปี 1995 นอกจากน้ีเมืองซินทรายงัไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึง
ในเมืองท่ีมีความเป็นอยูท่ี่ดีและน่าอยูม่ากของโปรตุเกสอีกดว้ย เดินทางสูเ่มือง ลิสบอน (Lisbon) อิสระใหท้า่นได ้
เลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกท่ี ถนนออกสัตา้ (Rua Augusta) อีกหน่ึงถนนสายชอ้ปป้ิงช่ือดงัแห่งเมืองลิสบอน 
มากมายท ัง้ดว้ยรา้นอาหารและรา้นคา้ ตัง้แตแ่บรนดส์เปนธรรมดาๆ ไปถึงแบรนดเ์ลือกซ้ือ หรือจะเดินเลน่ชมวิว
เมือง อาคารสวยๆ ก็ได ้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK194 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีเกา้ ดไูบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
08.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
11.45 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK370 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
20.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

มีนาคม 6-14 / 20-28 มี.ค. 62 49,900 

เมษายน 26 เม.ย. – 4 พ.ค. 62 

52,900 
พฤษภาคม 3-11 / 17-25 พ.ค. 62 

Songkran Festival 8-16 เม.ย. 62 59,900 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 
 อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะกรุ๊ปเหมาเทา่นั้น) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (14 ยูโร / ทา่น) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 7 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
 
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไม่
วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 
6 เดือน) 
3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  

3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 
4. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 
    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปจัจุบนั วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ
บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (ในกรณีท่ีผู ้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใชจ่้ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) พรอ้มกบัหนังสือรับ
ทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate)  

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 
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7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  
9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้
 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
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รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้วิมือ ณ ศูนยย่ื์นวีซา่ ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต).................................................................................. ............................... 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม) .............................................................................................................. ......................... 

ท่ีอยู.่...............................................................................................................................................................  

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มือถือ........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ................................................. ..................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................... ............. 

สถานท่ีท างาน......................................................................................................... ..................................... 

ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน.......................................................................................................... ............................. 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................................  

การเดินทางในครั้งน้ีทา่นออกคา่ใขจ้า่ยเองหรือไม ่............................................................................. ............. 

ช่ือผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ....................................................................................... ....... ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว้ กรุณาถา่ยรูปหนา้วีซา่เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ** 
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	Spain Portugal 9 D 6 N
	ชม 5 มรดกโลก โทเลโด เซโกเวีย ซาลามังก้า ซินทรา และมหาวิหารแอวูร่า
	นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Fontecruz Avila หรือระดับเดียวกัน
	นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Badajoz by Marriott หรือระดับเดียวกัน
	นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ VIP Executive Art’s  หรือระดับเดียวกัน
	นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ VIP Executive Art’s หรือระดับเดียวกัน
	อัตราค่าบริการ
	เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท
	พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
	อัตรานี้รวม
	✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
	อัตรานี้ไม่รวม
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