
#12463 ทัวรยุโรป สเปน โปรตุเกส 8 วัน 5 คืน พระราชวัง
หลวงกษัตริยฮวนคาลอส ลองเรือแมนํ้าดูวโร บิน QR
ทัวรยุโรป สเปน โปรตุเกส สนามสูวัวกระทิง คลองสงนํ้าโรมัน มหาวิหารซาลามั
งกา จัตุรัสอเลียโดส ยานจัตุรัสอเลียโด หอคอยเบเล็ม อนุสาวรีดิสคัฟเวอรรี่
มหาวิหารโตเลโด อนุสาวรียหมีกับตนมาโดร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา    -

2 ทาอากาศยานมาดริด (บาราจัส) - มาดริด - สนามสูวัวกระทิง - พระราชวังหลวงสเปน -
เซอโกเบีย - สะพานโรมัน - มหาวิหารแหงเมืองเซโกเวีย - ปราสาทแหงเซโกเวียหรือ
ปราสาทอัลกาซาร

  
HOTEL
candido หรือ
เทียบเทา

3 ซาลามังกา - พลาซามายอรกรุงมาดริด - มหาวิทยาลัยซาลามังกา - บานหอยสเปน (คาซา
เดอ ลาส คอนซาส) - ปอรโต   

Hotel
holiday inn
porto gaia
หรือเทียบเทา

4 ลองเรือแมน้ําดูวโร - จัตุรัสกลางเมืองปอรโต - สถานีรถไฟ SaoBento - มหาวิหารแหง
เมืองปอรโต - แหลมโรกา - ลิสบอน   

hotel holiday
inn lisbon -
continental
หรือเทียบเทา

5 ลิสบอน - พระราชวังหลวงโปรตุเกส - มหาวิหารเจอโร นิโม - หอคอยเบเล็ง - อนุสาว
รียดิสคัฟเวอรี - สะพาน 25 เมษายน - บาดาจอซ   

ac barajoz
by marriott
หรือเทียบเทา

6 โทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - มาดริด   
ayre gran
colon Hotel
หรือเทียบเทา

7 สนามซานเตียโก เบรนาเบว - พลาซาเดอ เอสปาญนา มาดริด - พลาซามายอรกรุงมาดริด
- ปูเอตา เดล ซอล - ปูเอตา เดล ซอล - ทาอากาศยานมาดริด (บาราจัส)    -

8 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65 ฿88,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿11,000

17 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65 ฿88,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿11,000

4 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 ฿88,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿11,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดฮา

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานบาราจัส - กรุงมาดริด - สนามสูวัวกระทิง -
พระราชวังหลวงสเปน - เมืองเซอโกเบีย - สะพานโรมัน - มหา
วิหารแหงเมืองเซโกเวีย - ปราสาทแหงเซโกเวียหรือปราสาทอัลกา
ซาร

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

18.00 น. คณะผูเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขาเบอร 6-8 เคานเตอร Q สาย
การบินกาตาร แอรเวย (qr) เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ และบัตรท่ีน่ังขึ้นเครื่อง

19.30 น. ออกเดินทางสู มาดริด โดยเท่ียวบินท่ี QR 833/QR 147 แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร
บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานโดฮา

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

 กิจกรรม เชา



06.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินบาราคัส (Barajas) กรุงแมดดริด หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว รถโคชปรับ
อากาศมาตรฐานยุโรป

นําคณะเดินทางเขาสู กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอันทันสมัยล้ํายุค ไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงท่ีสวย
ท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก และสูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป นําคณะเท่ียวชมเมืองเกาแกนับพันปี ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียนเป็นเมือง
หลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก

นําทานแวะถายรูปท่ีระลึกกับ สนามสูวัวกระทิง Plaza de Toros ท่ีชาวสเปนนิยมชมชอบการสูวัว เน่ืองดวยเป็นวิถี
โบราณแหงการเอนเตอรเทนท่ีเราใจมาชานาน

นําคณะเขาชม พระราชวังหลวง ของกษัตริยฮวนคาลอส ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําแมนซานาเรส มีความสวยงามโออา
อลังการไมแพพระราชวังอ่ืนๆในทวีปยุโรป เน่ืองจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญโตของพระราชวังแวรซายส และความ
สวยงามของพระราชวังลูฟวในฝรั่งเศส

พระราชวังหลวงแหงน้ีจึงถูกสรางดวยหินท้ังหลัง ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตลบาร็อค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบ
ฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆ มากมายถึง 2,830 หอง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแตงอยางงดงามแลว ยังเป็นท่ี
เก็บภาพเขียนชิ้นสําคัญท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนั้นรวมท้ังสิ่งของมีคาตางๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช, อาวุธ
ฯลฯ

จากนั้นชม อุทยานหลวง ท่ีมีการเปล่ียนพันธุไมทุกฤดูกาล ดอกไมงดงามตลอดปี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู เซโกเบีย เป็นเมืองหลักของจังหวัดเซโกเบียในแควนคาสตีลและเลออองของสเปน ตั้งอยูบริเวณจุด
บรรจบระหวางแมน้ําเอเรสมากับแมน้ํากลาโมเรสท่ีเชิงเขากวาดารรามา โดยขณะท่ีอยูภายใตการปกครองของชาวโรมันและชาวมัว
ร

นําทานแวะถายรูปท่ีระลึกกับ สะพานสงน้ําโรมัน

นําชมเขตเมืองเกาลอมรอบดวยกําแพงท่ีสรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 8 และไดรับการบูรณะในระหวางคริสตศตวรรษท่ี
15 แวะถายรูปท่ีระลึกกับ มหาวิหารแหงเมืองเซโกเบีย (Segovia Cathedral) ท่ีมีชื่อเสียง

จากนั้นถายรูปกับ ปราสาทแหงเซโกเบีย หรือ ปราสาทอัลกาซาร (คําวาอัลกาซาร) ในภาษาอาระบิกแปลวาปราสาท หลา ยคน
เรียกปราสาทแหงน้ีวาปราสาทแหงเทพนิยาย เพราะความสวยสงางามท่ีมองเห็นไดจากภายนอก ตั้งอยูบนชะงอนผาสูงท่ีแมน้ํา
สองสายไหลมาบรรจบกัน

อิสระใหทานเดินเลนเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกกับรานคาตางๆ ท่ีเรียงรายสองขางทางกันตามอัธยาศัย

ชวงค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูหมูหันอันขึ้นชื่อ)

พักท่ี HOTEL candido หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมาดริด (บาราจัส)

มาดริด

 เชา

ทาอากาศยานมาดริดอยูหางจากเมืองมาดริดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กม. (8
ไมล) เปิดใหบริการมาตั้งแตปี พ.ศ. 2471 รองรับการเป็นประตูสําคัญในการเขาออก
ประเทศของสเปนและภูมิภาคยุโรป นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของไอบีเรีย,
แอรนอสทรัม และแอรยูโรปา

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสเปน กรุงมาดริดเป็นหน่ึงเมืองใหญใน
ยุโรปท่ีมีจํานวนของตนไม และพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรสูงท่ีสุด และถือไดวายังเป็นเมือง
สีเขียวอันดับสองของโลกรองจากโตเกียวอีกดวย ชาวมาดริดสวนใหญมักจะใชสวน
สาธารณะหรือพ้ืนท่ีธรรมชาติตางๆ ในการเดินโดยเฉล่ีย 15 นาทีตอวัน ซ่ึงตั้งแตปีค.ศ.
1997 อัตราการเพ่ิมขึ้นของตนไมและสวนสาธารณะนั้นเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 16



สนามสูวัวกระทิง

พระราชวังหลวงสเปน

สนามสูวัวกระทิง PLAZA DE TOROS ท่ีชาวสเปนนิยมชมชอบการสูวัว เน่ืองดวยเป็น
วิถีโบราณแหงการเอนเตอรเทนท่ีเราใจมาชานาน

เป็นพระราชวังท่ีตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําแมนซานาเรส สวยงามโออาอลังการไมแพ
พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงน้ีถูกสรางในปี ค.ศ. 1738 ดวยหินท้ังหลัง
ในสไตลบาโรค โดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบดวย
หองตางๆกวา 2,830 หอง อุทยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพันธุไมทุกฤดูกาล และมีอนุสาวรีย
เซอรแวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตั้งอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฆเตในสวนสาธารณะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เซอโกเบีย

สะพานโรมัน

มหาวิหารแหงเมืองเซโกเวีย

ปราสาทแหงเซโกเวียหรือปราสาทอัลกาซาร

 บาย

เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองทองเท่ียวอีกเมืองหน่ึงของสเปน องคการ UNESCO
ยังไดขึ้นทะเบียนใหเมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985

เป็นสะพานโรมันท่ีสะทอนมุมมองความเป็นโรมันของเมืองไดดีท่ีสุด สะพานน้ีทอดขาม
แมน้ํามัวตาลควิวีร Guadalquivir River รายลอมดวยสิ่งกอสรางในยุคโรมัน อาทิเชน
วิหาร โรงละคร สุสาน รวมท้ังพระราชวังจักรพรรดิแมกซิเมียน

เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิก มีรูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นสไตลโกธิค มหาวิหาร
แหงเมืองเซโกเวีย ตั้งอยูบนจัตุรัสกลางเมืองเซโกเวีย

หลายคนเรียนปราสาทแหงน้ีวาปราสาทแหงเทพนิยาย เพราะความสวยสงางามท่ีเห็น
ภายนอก ตั้งอยูบนผาสูง ท่ีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี
13 และไดเราการตอเติมสมัยศตวรรษท่ี 15 - 16 ปราสาทแหงน้ีมีลักษณะเหมาะแกการ
ตั้งรับขาศึก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หมูหันอันขึ้นชื่อ



วันท่ี 3 เมืองซาลามังกา - พลาซามายอรกรุงมาดริด - มหาวิทยาลัยซา
ลามังกา - บานหอยประเทศสเปน - เมืองปอรโต

 HOTEL candido หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู ซาลามังกา เมืองหลักของจังหวัดซาลามังกาในแควนคาสตีลและเลออง เมืองมีชื่อท่ีไดยินมานานแลว
โดยเฉพาะกิติศัพยในเรื่องของความเกาแกและงดงาม เมืองน้ีจึงเป็นเมืองท่ีคอนขางมีมนตขลังอีกเมืองหน่ึงทางภาคตะวันตก
ของประเทศสเปน เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญเป็นอยางมาก เน่ืองจากเป็นศูนยกลางของการคาขายเมื่อครั้งสมัยโรมันยังเรือง
อํานาจอยู

นําทานสู ปลาซา มายอร (Plaza Mayor) ศูนยกลางของเมือง สรางโดยศิลปะสไตลบาร็อก อันเป็นเอกลักษณของความอูฟ ู
ในยุคศตวรรษท่ี 16-18 ในฤดูรอน พลาซา มายอร คือพ้ืนท่ีแหงความบันเทิงของชาวสเปน หน่ึงในนั้นก็คือการสูวัวกระทิง จน
ในท่ีสุดก็เลิกจัดขึ้นท่ีพลาซาแหงน้ีในกลางยุคปี ค.ศ. 1800 ปัจจุบันบริเวณน้ีเรียกไดวาเป็นจุดศูนยกลางของการทํากิจกรรม และ
การพบปะของผูคน

นําทานถายรูปกับ มหาวิทยาลัยซาลามังกา (University of Salamanca) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยเกาแกของประเทศสเปน
ยาวนานถึง 700 กวาปี สถาปัตยกรรมสําคัญของซาลามังกาคือ มหาวิหาร, พระราชวัง และตัวอาคารหลายแหงของมหาวิทยาลัย
ยังคงมีสภาพสมบูรณ จนกระท่ังเมื่อปี ค.ศ. 1988 องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเขตเมืองเกาของซาลามังกาเป็นมรดกโลก
และในปี ค.ศ. 2002 ก็ไดรับการยกยองใหเป็นเมืองหลวงดานวัฒนธรรมของยุโรปรวมกับเมืองบรูจสของเบลเยียม

นําทานถายรูปกับ มหาวิหารซาลามังกา ท่ีอยูในเขตเมืองเกาเป็นสวนหน่ึงของอาคารประวัติศาสตรท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก มหาวิหารในเมืองท่ีสําคัญมี 2 แหงคือ มหาวิหารเกาสรางเมื่อศตวรรษท่ี 12 ดวยรูปแบบศิลปะโรมัน และมหา
วิหารใหม สรางเมื่อศตวรรษท่ี 16 เป็นศิลปะแบบโกธิกท่ีดูทันสมัยขึ้น ใชเวลากอสรางนานกวา 200 ปีจึงแลวเสร็จ

จากนั้นถายรูปท่ีระลึกกับ บานหอย (House of Shell) ตั้งอยูระหวางปลาซา มายอรกับมหาวิหารใหม ตึกน้ีมีชื่อตามเปลือก
หอยท่ีประดับบนกําแพงดานนอก หอยท่ีใชประดับน้ีเป็นตราประทับของเจาของเกาคืออัศวินซานติอาโก และท่ีน่ีก็คือบานของ
อัศวินผูน้ี สรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบันไดกลายเป็นหอสมุดสาธารณะ ซ่ึงวาไปก็นาจะเป็นหอสมุดท่ีสวยท่ีสุดแหง
หน่ึงในโลก

อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือช็อปป้ิงตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู ปอรโต (Porto) เมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองในโปรตุเกส และเป็นหน่ึงในเมืองศูนยกลางเกาแกของ
ยุโรป ตั้งอยูในภาคเหนือของโปรตุเกสท่ีปากของแมน้ําดูวโร (Duero Hisz) เป็นเมืองทาท่ีมีชื่อในดานไวนปอรโต ซ่ึงเป็นแหลง
น้ําเมาชั้นดีของคนท่ีรักในการด่ืม เพราะมี Cave ไวนของแตละ แบรนดกระจายไปท่ัว ดวยปัจจัยเหลาน้ีปอรโตจึงไดถูกขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการ ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1996 เมืองน้ีแบงการทองเท่ียวเป็นสามสวนใหญๆ คือ

โซนชายฝ่ังทะเล ซ่ึงสรางชื่อตอนหนารอนใหกับเมืองน้ีไดอยางดี

โซนเมืองเกา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถเกา, สถานีรถไฟเกาแก, ตลาดด้ังเดิมและตึกราบานชองท่ีบอกถึงความเกาไดอยางดี และ
สําหรับโซนน้ี มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญและเป็นท่ีท่ีโรแมนติกมากคือท่ี ริมแมน้ําท่ีชื่อวา The Ribeira ซ่ึงมีทิวทัศน ท้ังในกลาง
คืนและกลางวัน

โซนเมืองใหม หรือ ยาน Vila Nova de Gala โซนน้ีจะเป็นโซนท่ีสําหรับนักทองเท่ียวท่ีชอบในการด่ืม เพราะเป็นแหลง
ผลิตไวนปอรโตของทุกย่ีหอ แลวแตเลือกสรรกันไป ซ่ึงสองยานน้ีถูกเชื่อมดวยสะพานเหล็กท่ีสูงเฉียดฟา และแข็งแกรง ซ่ึงคนท่ี
สรางสะพานแหงน้ีมีชื่อวา Gustave Eiffel เป็นคนเดียวท่ีสรางหอไอเฟลในปารีส

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

พักท่ี Hotel holiday inn porto gaia หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 ลองเรือในแมน้ําดูวโร - จัตุรัสกลางเมืองโปรตุเกส - สถานีรถไฟ
SaoBento - โบสถ Sé de Porto - แหลมโรกา - เมือง
ลิสบอน

ซาลามังกา

พลาซามายอรกรุงมาดริด

มหาวิทยาลัยซาลามังกา

บานหอยสเปน (คาซา เดอ ลาส คอนซาส)

เมืองน้ีตั้งอยูในแควนคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ตรงบริเวณ
ท่ีราบสูงริมแมน้ําตอรเมส เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญเน่ืองจากเป็นศูนยกลางของการคาขาย
ในสมัยโรมันเรืองอํานาจ ปัจจุบันเมืองน้ีไดรับขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี 1988

เป็นจัตุรัสขนาดใหญ และแหลงชุมชนเกากลางกรุงมาดริด มีอายุราว 300 กวาปี ในอดีตท่ี
แหงน้ีเคยเป็นท่ีมีการตอสูกันอยางดุเดือดระหวางทหารนโบเลียน กับ ชาวบาน และท่ีแหง
น้ียังใชสําหรับประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ เชน ศาลสอบสวนทางศาสนา ราชาภิเษก แขง
กีฬา จุดขุมนุมทางการเมือง และอ่ืนๆ

เป็นมหาวิทยาลัยเกาแกของประเทศสเปนท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานถึง 700 กวาปี นับวา
มีอายุเกาแกไมแพมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป อยางไรก็ตาม
สถาปัตยกรรมสําคัญของซาลามังกาคือ มหาวิหาร, พระราชวัง และตัวอาคารหลายแหงของ
มหาวิทยาลัยยังคงมีสภาพสมบูรณ จนกระท่ังเมื่อปี ค.ศ. 1988 องคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนใหเขตเมืองเกาของซาลามังกาเป็นมรดกโลก และในปี ค.ศ. 2002 ก็ไดรับการ
ยกยองใหเป็นเมืองหลวงดานวัฒนธรรมของยุโรปรวมกับเมืองบรูจสของเบลเยียม

เป็นบานหอยท่ีตั้งอยูระหวางพลาซามายอรกับมหาวิหารใหมในเมืองซาลามังกา ตึกน้ีมีชื่อ
ตามเปลือกหอยท่ีประดับบนกําแพงดานนอก หอยท่ีใชประดับน้ีเป็นตราประทับของ
เจาของเกาคืออัศวินซานติอาโก และท่ีน่ีก็คือบานของอัศวินผูน้ี สรางขึ้นตั้งแตสมัย
ศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบันไดกลายเป็นหอสมุดสาธารณะ ซ่ึงวาไปก็นาจะเป็นหอสมุดท่ีสวย
ท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปอรโต บาย

เมืองปอรโต (Porto) ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงถึง “ไวนปอร
โต” ซ่ึงเป็นแหลงไวนชั้นดีของคนท่ีมีรสนิยมในการด่ืมไวน และเป็นเมืองท่ีใหญเป็น
อันดับสองและตั้งอยูริมแมน้ําโดรู และเมืองน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยู
เนสโก ในปี ค.ศ.1996 อีกดวย นําทานชมเมืองมรดกโลกปอรโต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel holiday inn porto gaia หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานลงเรือ ลองชมความงามสองฟากฝ่ังแมน้ําดูวโร ผานชม Cais da Ribeira เรือขนไวนโบราณ Rabelos ท่ีจอดเรียง
รายใหชื่นชมความเป็นมาของเมืองน้ีและแมน้ําดูวโร สถานท่ีแหงน้ีเคยเป็นสถานท่ีท่ีรุงเรืองมากในสมัยท่ีเป็นทาเรือโบราณและ
ตลาดคาขายมาตั้งแตสองสามรอยปีกอน บริเวณน้ีจึงไดรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

นําทานชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอรโต โดยเริ่มจาก ยานจัตุรัสอเลียโดส หรือ (Praça dos Liberdade) เป็นจัตุรัส
ใจกลางเมืองปอรโต ท่ีประกอบดวยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีทําการของธนาคารและโรงแรม และศาลาวาการเมือง (City Hall)
จัตุรัสแหงน้ีเป็นจัตุรัสขนาดใหญ และเป็นแหลงรวมอาคารสถาปัตยกรรมเกาแกของปอรโต อิสระใหทานไดถายรูปบริเวณจัตุรัส
อเลียโดสแหงน้ี

จากนั้นชม สถานีรถไฟ Sao Bento ซ่ึงเป็นอาคารสถานีรถไฟโบราณ ภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีและลวดลาย
สีน้ําเงิน บอกเลาเรื่องราวของชาวโปรตุเกส สวยงามมาก

จากนั้นแวะถายรูปกับโบสถหลักท่ีเกาแกท่ีสุดของเมือง โบสถ Se Catedral อายุกวาพันปี โบสถแหงน้ีเป็นท่ีจัดงานอภิเษก
สมรสของกษัตริย Joao ท่ี 1 บิดาของเจาชายเฮนรี่ ผูบุกเบิกการเดินเรืออันย่ิงใหญของโปรตุเกสเพ่ือออกแสวงดินแดนใหม จน
โปรตุเกสมีอาณานิคมมากมายท่ัว โลก และโปรตุเกสคือประเทศตะวันตกประเทศแรกท่ีมาติดตอกับไทยในปี พ.ศ. 2054

โบสถแหงน้ีสรางอยูบนเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศนของเมือง และ แมน้ํา ดูวโร เป็นจุดชมวิวท่ีสวยอีกจุด อิสระใหทาน
เก็บภาพประทับใจ

นําทานสู ยาน Shopping Street หลักของเมืองท่ีถนน Santa Catarina มีเวลาใหทานเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกกัน
ตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําทานออกเดินทางสู แหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของโปรตุเกสและของทวีปยุโรป ตั้งอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติซินทรา หางจากลิสบอนเมืองหลวงประมาณ 45 กม. ตัวแหลมจะย่ืนออกไปทางตะวันตกสูมหาสมุทรแอตแลนติก ซ่ึง
บริเวณน้ีจะเป็นชะงอนผาสูงประมาณ 100 เมตรเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลซ่ึงทําใหเกิดคล่ืนขนาดใหญสูงกวา 30 เมตร
และถือไดวาใหญท่ีสุดในโลกก็วาได

นําคณะเดินทางไปยัง กรุงลิสบอน เมืองหลวงเกาแกมีประวัติยาวนานกวา 800 ปี ของประเทศโปรตุเกส เมืองท่ีไดรับการ
บูรณะขึ้นมาใหมจากเหตุการณแผนดินไหว ตั้งอยูในทวีปยุโรปตอนใตบนคาบสมุทรไอบีเรีย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี hotel holiday inn lisbon - continental หรือเทียบเทา

ลองเรือแมนํ้าดูวโร

จัตุรัสกลางเมืองปอรโต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองชมความงามสองฟากฝ่ังแมน้ําดูวโร ผานชม Cais da Ribeira เรือขนไวนโบราณ
Rabelos ท่ีจอดเรียงรายใหชื่นชมความเป็นมาของเมืองน้ีและแมน้ําดูวโร สถานท่ีแหงน้ี
เคยเป็นสถานท่ีท่ีรุงเรืองมากในสมัยท่ีเป็นทาเรือโบราณและตลาดคาขายมาตั้งแตสองสาม
รอยปีกอน บริเวณน้ีจึงไดรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

เป็นจัตุรัสกลางเมืองปอรโต ท่ีประกอบดวยอาคารสวยงามท่ีเป็นท่ีทําการของธนาคารและ
โรงแรม และศาลาวาการเมือง



วันท่ี 5 เมืองลิสบอน - พระราชวังหลวงโปรตุเกส - มหาวิหารเจอโร
นิโม - หอคอยเบเล็ง - อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี - PONTE 25
APRIL - เมืองบาดาจอซ

สถานีรถไฟ SaoBento

มหาวิหารแหงเมืองปอรโต

เป็นสถานีรถไฟอันสวยงาม ตั้งอยูในศูนยกลางประวัติศาสตรครอบครองพ้ืนท่ีขนาดใหญ
ค่ันดวย Praha Almeida Garrett, Rua da Madeira และ Rua do Loureiro อาคาร
หินแกรนิตแบบสมมาตรสามชั้นมีรูปแบบ "U" พรอมดวยอาคารหลักซ่ึงหันหนาไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ภายในมีการตกแตงดวยกระเบื้องเขียนสีท่ีมีลวดลายสีน้ําเงิน ท่ีเลาเรื่อง
ราวของชาวโปรตุเกส

มีอีกชื่อวามหาวิหารแซ ไดชื่อวาเป็นมหาวิหารท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองปอรโต มีอายุกวาพันปี
โบสถแหงน้ีเป็นท่ีจัดงานอภิเษกสมรสของกษัตริย João ท่ี 1 บิดาของเจาชายเฮนรี่ ผู
บุกเบิกการเดินเรืออันย่ิงใหญของโปรตุเกส สรางอยูบนเนินท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศน
ของเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

แหลมโรกา

ลิสบอน

 บาย

เป็นแหลมจุดท่ีปลายดานตะวันตกสุดของทวีปยุโรป อยูในเขตเทศบาลเมืองโปรตุเกสของ
ซินตราใกล Azóia ในทางตะวันตกเฉียงใตของเมืองลิสบอน แหลมน้ีมีแนวหนาผาสูง
กวา 100 เมตรและตัดเป็นหินผลึกประกอบดวยหนวยตะกอนท่ีดูแปลกตา ท่ีน่ีเป็นจุด
ไฮไลทสําคัญท่ีตองมาเยือนหากไดมาเท่ียวโปรตุเกส

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยูทิศตะวันตกของประเทศ
ริมชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย การท่ีลิสบอนตั้งอยูทางใตของ
ทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร จึงไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ํากัลฟสตรีม ทําใหลิสบอน
เป็นเมืองหลวงท่ีมีภูมิอากาศอบอุนท่ีสุดในยุโรป

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 hotel holiday inn lisbon - continental หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําคณะเท่ียวชม กรุงลิสบอน ผานชมอดีตพระราชวังหลวง อายุเกาแกตั้งแตศตวรรษท่ี 14 ผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรม
โกธิกและมัวรอยางสวยงาม ปัจจุบันเป็นท่ีพํานักอยางเป็นทางการของประธานาธิบดี

จากนั้นชมเมืองวิหารเจอโรนิโม ท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกวาสโก ดากามา และการเดินทางสูอินเดียเป็นผลสําเร็จ ในปี
ค.ศ. 1498 จัดเป็นผลงานอันเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกันวามานูเอลไลน (Manueline) ใชเวลากอสรางท้ังสิ้น



70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาเป็น World Heritage Site ภายในประกอบไปดวยอาคาร
สําคัญตางๆ

นําทานชม หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) เดิมสรางไวกลางน้ําเพ่ือเป็นปอมรักษาการณดูแลการเดินเรือเขาออก และเป็น
จุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของวาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอยางหน่ึง
ของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน ท่ีสวยงาม บันทึกภาพกับ อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่ สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพ่ือฉลองการครบ
500 ปี แหงการสิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร และยกยองนักเดินเรือสํารวจรอบโลก

จากนั้นเชิญทานลองชิม ขนมทารตคัสตารด (Nata de Pasteis) ในรานขนมเกาแกท่ีใหบริการมากวารอยปีแวะชิมขนม
โปรตุเกส ตนตํารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ท่ีมีตนตํารับแทอยูท่ีโปรตุเกสและเขาไปเผยแพรในกรุงศรีอยุธยาโดยทานทาว
ทองกีบ

จากนั้นชม สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงสะพานน้ีมีชื่อวา PONTE 25 ABRIL (ซ่ึงเมื่อวันท่ี 25 APRIL ปี 1974 ได
เกิดการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตย)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะเดินทางสู บาดาจอซ เมืองหลวงของแควนเอ็กซเรามาดูราทางตอนใต หางจากชายแดนประเทศโปรตุเกสเพียง 6
กิโลเมตร เป็นเมืองใหญท่ีสุดของแควน และมีความโดดเดนในดานสถาปัตยกรรมท่ีพวก มัวรท้ิงไวใหคนรุนหลัง ภาพของเมืองท่ี
มีปราสาทอัลกาซาบา บนเนินเขาโอรินาเซ เหนือแมน้ํากัวเดียนา เป็นฉากท่ีแสดงใหเห็นถึงความเป็นอาหรับไดอยางชัดเจน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี ac barajoz by marriott หรือเทียบเทา

ลิสบอน

พระราชวังหลวงโปรตุเกส

มหาวิหารเจอโร นิโม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยูทิศตะวันตกของประเทศ
ริมชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรีย การท่ีลิสบอนตั้งอยูทางใตของ
ทวีปยุโรปและติดกับมหาสมุทร จึงไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ํากัลฟสตรีม ทําใหลิสบอน
เป็นเมืองหลวงท่ีมีภูมิอากาศอบอุนท่ีสุดในยุโรป

ท่ีน่ีเป็นพระราชวังหลวงอายุเกาแกตั้งแตศตวรรษท่ี 14 ผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรม
โกธิกและมัวรอยางสวยงาม ปัจจุบันเป็นท่ีพํานักอยางเป็นทางการของประธานาธิบดี

เป็นวิหารท่ีท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก วาสโกดากามา ท่ีเดินทางสูอินเดียเป็นผลสําเร็จ
ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเย่ียมยอดของงานสถาปัตยกรรมท่ีเรียกกันวามานูเอล
ไลน (Manueline) ใชเวลากอสรางท้ังสิ้นถึง 70 ปี จึงแลวเสร็จสมบูรณ และไดรับการ
รับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเป็นมรดกโลก



วันท่ี 6 เมืองโทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - กรุงมาดริด

หอคอยเบเล็ง

อนุสาวรียดิสคัฟเวอรี

สะพาน 25 เมษายน

หอคอยน้ีตั้งอยูในเขตเบเล็ง กรุงลิสบอน เป็นแลนมารคของเมืองท่ีสามารถดึงดูดนักทอง
เท่ียวไดเป็นจํานวนมากท่ีมาทองเท่ียวในประเทศโปรตุเกส หอคอยแหงน้ีสรางขึ้นเมื่อปี
1515 เป็นจุดเริ่มตนของการเดินเรือออกไปสํารวจ และคนพบโลกของวาสโก ดากามา นัก
เดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน ท่ีสวยงาม รูปแบบของ
หอคอยเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ ซ่ึงแตครั้งอดีต หอหอยแหงน้ีทําหนาท่ีเป็นประภาคาร
และปอมปราการท่ีคอยปกปองเขตเบเลม

สรางขึ้นในปี 1960 เพ่ือฉลองการครบ 500 ปี แหงการสิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่
เดอะเนวิเกเตอร ผูเป็นบุคคลสําคัญท่ีไดรับการยกยองในฐานะบิดาแหงการสํารวจและการ
คาทางทะเล

สะพาน 25 เมษายน ของเมืองลิสบอน เป็นสะพานขามแมน้ําเทกัส มักจะถูกเอาไป
เปรียบเทียบกับสะพานโกลเดนเกต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บาดาจอซ บาย

เป็นเมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน บาดาจอซเป็นเมืองท่ีมีความโดดเดนในระดับ
หน่ึงเน่ืองจากอยูติดกับซากเนินปราสาทมัวรและยังสามารถมองเห็นแมน้ํากวาเดียนาท่ี
ไหลผานระหวางตัวเนินปราสาทกับปอมซานกริสโตบัลท่ีมีการเสริมกําลังอยางแข็งแกรง
อีกดวย สถาปัตยกรรมในตัวเมืองเป็นตัวบงชี้ประวัติศาสตรท่ีวุนวายของเมืองเอง แมแต
อาสนวิหารบาดาโคซท่ีสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1238 ก็ยังมีลักษณะเป็นปอมปราการ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 ac barajoz by marriott หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําคณะเดินทางตอไปยัง โตเลโด เมืองประวัติศาสตรซ่ึงมีความหมายวา “เมืองปอมนอย” ในอดีตเป็นเมืองหลวงเกาของ
สเปน และเคยถูกชาวโรมันเขายึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมาแลว ปัจจุบันอารยะธรรมของชนตางชาติครั้งกอน ยังคงฝังแนนคละ
กันอยูในชีวิตประจําวันของชาวเมือง ลักษณะผังเมืองโตเลโดเป็นเอกลักษณท่ีนาชื่นชมท่ีสุดของการจัดสรางเมืองโบราณอัน
สมบูรณแบบ ตัวเมืองรายลอมดวยเนินเขามากมาย ประดุจกําแพงธรรมชาติดวยหุบผา 3 แหงโดยมีแมน้ําทาโคเป็นเสนทาง
คมนาคม นอกจากน้ีเมืองโตเลโดเป็นใจกลางของประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ปัจจุบันไดรับรองจากยูเนสโกประกาศใหเมืองโต
เลโดเป็นเมืองมรดกโลก



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะเท่ียวชม นครโตเลโด ซ่ึงเป็นนครท่ีคงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเกาอันเปรียบเป็นอนุสรณแหง
ประวัติศาสตรนั้นยังคงไดรับการยอมรับ และบันทึกเอาไวโดยองคการสหประชาชาติวาเป็น “เมืองมรดกโลก”

นําคณะเขาชม มหาวิหารแหงโทเลโด มหาวิหารท่ีใหญท่ีสุดในสเปน เริ่มสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1227 อันเป็นสมัยท่ีศิลปะแบบ
โกธิกกําลังแพรหลายอยูในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อปี ค.ศ. 1493 ถือเป็นมหาวิหารสไตสโกธิกท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึง
และเป็นศูนยกลางแหงศาสนาคริสตในประเทศสเปนอีกดวย ชมหองเก็บสมบัติของบิช็อบแหงโทเลโด ท่ีเต็มไปดวยมงกุฎ และ
คฑาเพชร

นําชมโรงงานผลิตเครื่องถมของสเปนดามาสกิโน ท่ีสวยงามดวยการนําทองและเงินมาตีเป็นเสน และตอกลงบนโลหะสีดํา
เป็นงานฝีมือท่ีมีชื่อเสียงของโทเลโดมาชานาน

นําคณะเดินทางสู กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอันทันสมัยล้ํายุค ไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุด
แหงหน่ึงในโลก และสูงสุดแหงหน่ึงในยุโรป

นําคณะเท่ียวชมเมืองเกาแกนับพันปี ตั้งอยูใจกลางแหลมไอบีเรียนเป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก (89.6
กิโลเมตร/ประมาณ 1 ชั่วโมง 2 นาที)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูขาวผัดสเปนอันเล่ืองชื่อของสเปน

พักท่ี ayre gran colon Hotel หรือเทียบเทา

โทเลโด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองและเขตเทศบาลหน่ึงท่ีตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศสเปน โดยเป็นเมืองหลัก
ของจังหวัดโทเลโดและของแควนคาสตีล-ลามันชา องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองน้ี
เป็นแหลงมรดกโลก เน่ืองจากมีมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยางมากมายใน
ฐานะหน่ึงในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมท้ังยังเป็นสถานท่ีท่ีปรากฏรองรอย
วัฒนธรรมของชาวคริสต ชาวยิว และชาวมัวรอยูรวมกันอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหาวิหารโทเลโด

มาดริด

 บาย

เป็นคริสตจักรโรมันคาทอลิกท่ีสําคัญของเมืองโทเลโด โดยเป็นท่ีทําการของอัคร
สังฆมณฑลประจําเมือง ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสามมหาวิหารกอธิคระดับสูงในศตวรรษท่ี 13 ใน
สเปนในชวงภายใตการปกครองของเฟอรดินานดท่ี 3 ท่ีน่ียังเป็นท่ีรูจักกันในชื่อทองถิ่น
วา Dives Toletana (หมายถึง The Rich Toledan ท่ีแปลวา "โทเลโดอันรุงโรจน" ใน
ภาษาละติน)

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศสเปน กรุงมาดริดเป็นหน่ึงเมืองใหญใน
ยุโรปท่ีมีจํานวนของตนไม และพ้ืนท่ีสีเขียวตอประชากรสูงท่ีสุด และถือไดวายังเป็นเมือง
สีเขียวอันดับสองของโลกรองจากโตเกียวอีกดวย ชาวมาดริดสวนใหญมักจะใชสวน
สาธารณะหรือพ้ืนท่ีธรรมชาติตางๆ ในการเดินโดยเฉล่ีย 15 นาทีตอวัน ซ่ึงตั้งแตปีค.ศ.
1997 อัตราการเพ่ิมขึ้นของตนไมและสวนสาธารณะนั้นเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 16

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ขาวผัดสเปนอันเล่ืองชื่อของสเปน

 ayre gran colon Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 7 สนามซานเตียโก เบรนาเบว - พลาซาเดอ เอสปาญนา - พลาซา
มายอรกรุงมาดริด - ปูเอตา เดล ซอล - รูปปนหมีเกาะตนเชอร่ี
- สนามบินแมดริด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานคณะ ถายรูปดานหนาสนามซานเตียโก เบรนาเบว เป็นสนามฟุตบอลท่ีมีชื่อเสียงในกรุงมาดริดของประเทศสเปน
เป็นสนามเหยาของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด ไดประกาศใชชื่อท่ีใชอยูในปัจจุบันคือ เอสตาดีโอซานเตียโก เบรนาเบว เมื่อวันท่ี
4 มกราคม 1955 เพ่ือเป็นเกียรติแกประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบรนาเบว เยสเต

นําคณะทานเท่ียวชมสถานท่ีสําคัญๆ ในกรุงแมดริด เริ่มตนจาก ปลาซา เดอ เอส ปันญา อนุสาวรียเซอรแวนเตส กวีเอกชาว
สเปนท่ีตั้งอยูเหนืออนุสาวรียดอนกิโฮเตและซันโซปันซาในสวนสาธารณะ, ปลาซา มายอร จัตุรัสหลวง ศูนยกลางเมืองอันเกาแก
ถูกสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 1620

จากนั้นชมยานเมืองเกา พลาซาร มายอร เป็นจตุรัสใหญใจกลางเมืองเกาอดีตใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นท่ีประกอบ
พิธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสําคัญ ๆ เป็นท่ีประลองฝีมือของบรรดาอัศวิน และเคยเป็นแหลงสูรบอยางดุเดือด ระหวางทหาร
ของนโปเลียนกับชาวสเปน ปัจจุบันยังคงมีบรรยากาศ และความงามสมัยศตวรรษท่ี 1

นําทานสูยาน ปูเอตา เดล ซอล หรือ ประตูพระอาทิตย จัตุรัสใจกลางเมือง ซ่ึงนอกจากจะเป็นจุด นับกิโลเมตรแรกของสเปน
แลว ยังเป็นศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองท่ีหนาแนนดวยรานคา
มากมาย และหางสรรพสินคาใหญอีกดวย

นําทานถายรูปคูกับ อนุสาวรียหมีกับตนมาโดรนา สัญลักษณของเมือง

จากนั้นอิสระใหทานเดินเท่ียว walking street ถึงเวลานัดหมาย

นําทานเดินทางสู สนามบินบาราคัส-แมดริด นําทานทํารายการ TAX REFUND พรอมกับเชคอิน

บาย

16.20 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 150/QR 836 แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร
บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

สนามซานเตียโก เบรนาเบว

พลาซาเดอ เอสปาญนา มาดริด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สนามซานเตียโก เบรนาเบว เป็นสนามฟุตบอลท่ีมีชื่อเสียงในกรุงมาดริดของประเทศ
สเปน เป็นสนามเหยาของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดเริ่มเปิดใชสนามเมื่อวันท่ี 27
ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีชื่อวาเอสตาดีโอชามารติน (ESTADIO CHAMARTÍN) ตาม
ชื่อของสนามเดิมของสโมสร เปิดใชสนามอยางเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1947 เรอั
ลมาดริดไดประกาศใชชื่อท่ีใชอยูในปัจจุบันคือ เอสตาดีโอซานเตียโก เบรนาเบว เมื่อวันท่ี
4 มกราคม 1955 เพ่ือเป็นเกียรติแกประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบรนาเบว เยสเต

ท่ีน่ีมีลักษณะโคงครึ่งวงกลมหรือพระจันทรเสี้ยว สรางขึ้นเมื่อปี 1929 เพ่ืองาน Iberian-
American Expo โดยเฉพาะ ตัวอาคารรวบรวมลักษณะเดนท้ังหมดของสถาปัตยกรรม
สเปนเอาไว โดยเฉพาะการประดับตกแตงอาคารดวยกระเบื้องเคลือบ ซ่ึงทําใหดูสวยงาม
และแปลกตากวายุโรปภูมิภาคอ่ืน



วันท่ี 8 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมตลอดเท่ียวบิน

พลาซามายอรกรุงมาดริด

ปูเอตา เดล ซอล

ปูเอตา เดล ซอล

เป็นจัตุรัสขนาดใหญ และแหลงชุมชนเกากลางกรุงมาดริด มีอายุราว 300 กวาปี ในอดีตท่ี
แหงน้ีเคยเป็นท่ีมีการตอสูกันอยางดุเดือดระหวางทหารนโบเลียน กับ ชาวบาน และท่ีแหง
น้ียังใชสําหรับประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ เชน ศาลสอบสวนทางศาสนา ราชาภิเษก แขง
กีฬา จุดขุมนุมทางการเมือง และอ่ืนๆ

ท่ีน่ีเป็นลานกวางคอนขางท่ีจะคึกคัก เพราะมีผูคนสันจรเดินทางผานไปผานมามากมาย
จุดสังเกตงายๆ เมื่อมาถึงท่ีน่ีแลวก็คือ รูปป้ันหมีตะกายตนสตอวเบอรรี่ ซ่ึงมักใชเป็นจุด
นัดพบของชุมชนคนเมืองแหงน้ี

ท่ีน่ีเป็นลานกวางคอนขางท่ีจะคึกคัก เพราะมีผูคนสันจรเดินทางผานไปผานมามากมาย
จุดสังเกตงายๆ เมื่อมาถึงท่ีน่ีแลวก็คือ รูปป้ันหมีตะกายตนสตอวเบอรรี่ ซ่ึงมักใชเป็นจุด
นัดพบของชุมชนคนเมืองแหงน้ี

ทาอากาศยานมาดริด (บาราจัส) บาย

ทาอากาศยานมาดริดอยูหางจากเมืองมาดริดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กม. (8
ไมล) เปิดใหบริการมาตั้งแตปี พ.ศ. 2471 รองรับการเป็นประตูสําคัญในการเขาออก
ประเทศของสเปนและภูมิภาคยุโรป นอกจากน้ียังเป็นทาอากาศยานหลักของไอบีเรีย,
แอรนอสทรัม และแอรยูโรปา

 กิจกรรม บาย

13.20 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดี...พรอมความประทับใจมิรูลืม

ทาอากาศยานโดฮา เชา

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. กรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการลาชา (ดีเลย) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการกอจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด

 ทําใหไมสามารถกิน-เท่ียวและพักโรงแรมไดครบถวนตามโปรแกรมทัวรท่ีระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมคืนคาใชจายใด ๆ
ท้ังสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไมไดรับคาชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจากทางสายการ
บิน แตทางบริษัทฯ จะคงไวซ่ึงผลประโยชนสูงสุดท่ีลูกคาพึงจะไดรับอยางเต็มความสามารถ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการเปล่ียนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสมโดย
ไมตองแจงลวงหนา และสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับทาน

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการบางอยางตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีคิวยาวจนทําใหโปรแกรมตอไปเสียหาย แตยังคงจะรักษา มาตราฐานการ
บริการ และประโยชนของลูกคาทุกทานไวเหมือนเดิม

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบในสวนท่ีเป็นทรัพยสินสวนตัว ไมวาบางสวนหรือ ท้ังหมด อาทิเชน พาสปอรต,
ของมีคา, กระเปาเงิน, กระเปาเดินทาง เป็นตน

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย  50 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาล

ปีใหม / เทศกาลสงกรานต มัดจําทานละ 40,000 บาท

สวนท่ีเหลือชําระทันทีหรือกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน (ในวันเวลาทําการ) ไมวาผลของวีซาจะออกหรือไมออกก็ตาม มิ
ฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
1) คาตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปและกลับพรอมคณะ (น้ําหนักกระเปาใบใหญทานละ 30 กิโลกรัม

/ กระเปาถือขึ้นเครื่องทานละ 7 กิโลกรัม)

2) คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3) คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)

4) คา COACH TAX และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ 

5) คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพรอมอาหารเชาหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล งาน
แฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลทําใหตองมีการเปล่ียนยายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของ
คณะผูเดินทางเป็นสําคัญ)

6) คาอาหารเลิศรสทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ

7) คาบัตรเขาชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหงท่ีระบุตามรายการ

8) คาวีซาทองเท่ียวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมย่ืนวีซาให ไมวาวีซาจะผานหรือไม)

9) คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ

10) คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) เทานั้น ทานใดตองการซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมเติมโปรดติดตอบริษัททัวร

อัตรานี้ไมรวม:
1) ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2) คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ

3) คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 

4) คาน้ําหนักสวนท่ีเกิน 30 กิโลกรัม  และมีจํานวนมากกวา 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน) 

5) คาทิปหัวหนาทัวร 16 ยูโรตอทาน

6) คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ทานละ 12 ยูโร)



วีซา
เอกสารประกอบการขอวีซาสเปน
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ใชเวลาพิจารณาวีซา 15 วันทําการ และตองมาแสดงตนท่ีสถานฑูต)

1. หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไดเกิน 6 เดือนขึ้นไป ถามีหนังสือเดินทางเลมเกากรุณาแนบมาดวย ตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา

2. รูปถายปัจจุบันหนาตรง 2X1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป (ใชรูปสี พ้ืนฉากหลังสีขาวเทานั้น อายุรูปไมเกิน 6 เดือน เหมือนกันท้ัง 2
 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไวดานหลังรูป

3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน
ๆ 

4. สําเนาบัตรประชาชน 

5. สําเนาทะเบียนบาน

6. สําเนาสูติบัตร (สําหรับเด็กตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ) 

7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ: เดินทางตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้น และใหระบุ

วา ยินยอมใหเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว (พอและเมตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา มารดา
ยินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แมตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา บิดา
ยินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พอตองมาแสดงตัว ณ วันท่ีย่ืนวีซาดวย)

7.4 กรณีพอและแมหยาราง หรือเสียชีวิต ตองแนบใบหยา หรือ ใบมรณะบัตร เพ่ือเป็นการยืนยัน

7.5 ใหแนบสําเนาพาสปอรตของพอ และ แม (หากไมมีใหแนบสําเนาบัตรประชาชนของพอและแม)

7.6 เด็กอยูในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตองมีหลักฐานรับรองวาเด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน
สําเนาใบหยา พรอมท้ังบันทึกการหยาซ่ึงแสดงวาเป็นผูรับผิดชอบเด็ก เด็กอยูในความปกครองของผูอ่ืน จะตองมีหลักฐานรับรองวา
เด็กอยูภายใตการปกครองของผูนั้น เชน หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน พรอมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผูท่ีเด็กอยู
ภายใตการปกครองของผูนั้น 

8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเทานั้น**จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) ไมตองระบุวันลา และประเทศท่ีเดินทาง ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.1 กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผูประกอบกิจการ ( สําเนาอายุไมเกิน 3 เดือน )

8.2 กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยท่ีมีชื่อผูเป็นเจาของรานคา ( สําเนา )

8.3 กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน ใน
จดหมายตองมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทดวย พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.4 กรณีท่ีเป็นขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น ( ใสปี เป็น ค.ศ. เทานนั้น หามใสปี
เป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูระบุชั้นปีท่ีศึกษา พิมพเป็นภาษา
อังกฤษเทานั้น / พรอมสําเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไมเกิน 1 เดือน )

8.7 กรณีเป็นแมคา, ทําธุรกิจสวนตัว, ทําอาชีพอิสระ ตองพิมพจดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พรอมท้ังแนบรูปถาย
สถานท่ีทํางานมาดวย รูปถายอยางนอย 3-5 ใบ  

9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพยเทานั้น)
9.1 ขอสเตทเมน (Bank statement ) ** (ขอสเตทเมนเป็นภาษาไทย)**ท่ีออกโดยธนาคารยอนหลัง 6 เดือน ปรับยอดสมุดเงิน

ฝากลาสุด ไมเกิน 7 วันนับยอนหลังตั้งแตวันท่ีขอวีซา (กรุณานําสมุดเงินฝากเลมจริงมาวันท่ีย่ืนวีซาดวย)
กรณีเงินฝากออมทรัพย (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ตองมีไมตํ่ากวา 100,000 บาท ตอการย่ืนวีซา 1 ทาน และ ตองมีการเขา

ออกของเงินสมํ่าเสมอ หามทําการโอนเงินเขาไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!!)

การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี
ตองปรับสมุดกอนวันท่ีจะย่ืนวีซา 7 วัน เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันท่ี 18 กันยายน 2557 สําเนาสมุดบัญชีท่ีทานตองใชในการย่ืนวีซา
ตองปรับสมุด ณ วันท่ี 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากทานปรับสมุดบัญชีกอนหนานั้น จะใชเป็นเอกสารแสดงหลักฐาน
ทางการเงินไมได สถานฑูตจะขอเอกสารเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม ทานสามารถสงเอกสารมาทางบริษัททัวรฯ เพ่ือเตรียมการลวงหนา
และ สง Fax สมุดบัญชีหนาสุดทายท่ีไดทําการปรับสมุดมาใหทางบริษัททัวร เพ่ือใชในการแนบเป็นเอกสารย่ืนวีซาตอไปได  หรือ ถาย
เอกสารหนาท่ีปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพ่ิมเติมในวันท่ีย่ืนวีซา



9.2 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับ
จากวันท่ีไดคิวย่ืนวีซา พรอมท้ังตองระบุ จํานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองดวย เชนทานไดคิวย่ืนวีซาวันท่ี 18 กันยายน 2557
 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารท่ีใชในการย่ืนวีซา ตองออกให ณ วันท่ี 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้นเทานั้น  จดหมาย
รับรองจากธนาคารใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูต) โดยไมตองระบุวัน และประเทศท่ีเดินทาง
(ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะตองถูกตองและตรงตามหนาพาสปอรต วันท่ีขอหนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคารใหนําสําเนาหนาพาสปอรตไปดวย เพ่ือไมใหผิดพลาดในการออกเอกสาร)

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี **

10. ในกรณีท่ีมีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 
10.1 จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย พิมพเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใช

จาย เชน ทะเบียนบาน และตองเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได / สามี ภรรยา ท่ีจด
ทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได / (ป ู, ยา, ตา, ยาย, ลุง, ปา, นา, อา ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได)

** กรณีพอหรือแม ใชการเงินของลูกในการย่ืนวีซา ตองแนบสูติบัตรลูกมาดวย **

- กรณีเป็นสามีภรรยากันแลวไมไดจดทะเบียน และรับรองคาใชจายกัน ตองใชเอกสารดังน้ี
เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาวาอยูดวยกันแตไมไดจดทะเบียนกัน

กรณีมีลูกดวยกัน ใหใชใบเกิดของลูก 

10.2 กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามขอกําหนดในขอ 9 ท่ีจะใชย่ืนวีซา 1 ชุดของผูรับรองคาใชจาย พรอมท้ังใน หนังสือ
รับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตองระบุชื่อผูถูกรับรองคาใชจายดวย

11. ผูสูงอายุท่ีมีอายุเกินกวา 70ปีบริบูรณกรุณาแนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางไดเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการย่ืนวีซา

12. กรณีผูท่ีกําลังศึกษาอยูตางประเทศ จะตองย่ืนขอวีซา ณ ประเทศท่ีทานกําลังศึกษาอยู 

*** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เป็นเพียงขอเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบ
ของสถานทูต ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามแตสถานการณและคุณสมบัติของลูกคา

วันท่ีมาย่ืนวีซากรุณานําสมุดบัญชีธนาคารเลมจริงมาดวย (กรณีมีเลมตอจากสมุดเดิมรบกวนนําเลมเกามาดวย) เอกสารทุกอยางท่ี
เป็นสําเนา เชน ทะเบียนบาน , ทะเบียนสมรส , ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , นําตัวจริงมาวันท่ีย่ืนวีซาดวย

***** สําหรับคนท่ีจะใชเลมไปท่ีอ่ืนกอน สถานทูตจะไมใหดึงเลมไมวากรณีใด ๆ *****

หมายเหตุ
ราคาดังกลาวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม

โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุมากกวา 6 ปีขึ้นไป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม

รูปภาพในโปรแกรมทัวรเป็นการตกแตงเพ่ือการโฆษณาเทานั้น

บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิใ์นการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงราคากรณีผูรวม เดินทางนอยกวา 20 ทาน

สําหรับทานท่ีเป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไมทานหมู  , ไมทานเน้ือ , ไมทานไก , ไมทานปลา  โปรดแจงลวงหนาอยางนอย 2
สัปดาห 

ในกรณีเล่ือนการเดินทางกลับ ทานจะตองแจงลวงหนากอนทําการย่ืนวีซา ซ่ึงจะมีคาใชจายแตกตาง และตองมีคาใชจายในการ
เล่ือนตั๋ว และเอกสารเพ่ิมเติม เชนเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมท่ีอยูตอ 

กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
- ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

- คาธรรมเนียมวีซา คาดําเนินการและ คาบริการ  4,500 บาท

- คาตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถา
ออกตั๋วมาแลวไมสามรถ REFUND ไดเน่ืองจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุปซ่ึงตั๋วกรุปจะไมสามรถ REFUND คืนได 

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที 

ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพ่ิมเติมแตทานไมสงเอกสารตามท่ีขอมาใหทางบริษัท / เอกสารไมของทานไมนาเชื่อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพกับ
สถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินใหทาน

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุปคอนเฟิรม 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ

่



เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง

ในการย่ืนวีซา ทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพ่ือมาสแกรนลายน้ิวมือ โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

ในกรณีท่ีทางบริษัทขอเอกสารเพ่ิมเติมแตทานไมสงเอกสารตามท่ีขอมาใหทางบริษัท / เอกสารไมของทานไมนาเชื่อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไมทันเวลานัดหมายตามท่ีสถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไมรับโทรศัพทสถานทูต / การใชคําพูดไมสุภาพกับ
สถานทูต และสงผลทําใหวีซาไมผานการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินใหทาน

การยกเลิก
การยกเลิกตองแจงลวงหนา 50 วันกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินงวดแรก (ทานละ30,000บาท)

ยกเวนชวงเทศกาลคริสตมาส / เทศกาลปีใหม / เทศกาลสงกรานต  มัดจําทานละ 40,000 บาท

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นตองขอหัก 80 % ของราคาทัวร

กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน 10 วัน เน่ืองจากมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีไดชําระไปแลวจํานวนมาก บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%ไมวากรณีใดๆท้ัง
สิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุใน รายการ
เดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ


