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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  

22.00 น.    พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื่อและรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 

 

วนัท่ีสอง ดไูบ  - ปอรโ์ต้ - ย่านท่าเรือเก่า - สะพาน Dom Luis I – จตัรุสัลิเบอรเ์ดด - สถานีรถไฟ Sao Bento 

- ถนนซานตา คาตาริน่า 

01.35 น.         ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

04.45 น.         แวะเปลีย่นเครื่องที ่เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืง ปอรโ์ต้ ประเทศสเปน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK197 (บรกิารอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.30 น.   เดนิทางถึงปอร์โต ้ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงก่อนนําทุกท่านออกเดนิทางสู่เมอืง ปอรโ์ต้ (Porto) เมอืง

ใหญ่อนัดบั 2 ของโปรตุเกส และเป็นหนึ่งในหวัเมอืงหลกัของยุโรปมาตัง้แต่สมยัโบราณ เริม่แรกตัง้แต่

สมยัเคลตกิหรอืประมาณ 2,300 ปีก่อน ต่อมาในช่วงยคุโรมนัเมอืงปอรโ์ตก้เ็จรญิรุ่งเรอืงขึน้อยา่งมากดว้ย

การเป็นเมอืงท่าเรอืทีส่าํคญัแห่งหนึ่งและคงความเป็นเมอืงใหญ่มาจนถงึปัจจุบนั ทาํใหใ้นเมอืงนัน้อดัแน่น

ดว้ยประวตัศิาสตร์ที่เหน็ได้อย่างชดัเจนในทุกๆ มุมของเมอืง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรอืวหิารโบราณ บ้าน

โบราณ ปราสาท และศาลาวา่การเก่าแก่ เป็นตน้ และดว้ยความสาํคญัดา้นประวตัศิาสตรท์ีล่ํ้าค่าของเมอืง

ปอร์โต้นี้เอง ทําให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเมื่อปี 1996 นําท่านเที่ยวชมเมืองปอร์โต้ที่ ร้าน

หนังสือเลลโล่ (Lello Bookstore) รา้นหนงัสอืเลก็ๆ แห่งนี้ในยา่นตวัเมอืงปอรโ์ต้กลบัเป็นทีรู่จ้กัดไีปทัว่

โลก ดว้ยการเป็นหนึ่งในแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคว์รรณกรรมชื่อดงักอ้งโลกอยา่ง แฮรร์ี ่พอตเตอร์ 

นอกจากนี้รา้นเลลโล่ยงัเป็นหนึ่งในร้านหนังสอืที่เก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศโปรตุเกสและตดิอนัดบัตน้ๆ ของ

รา้นหนงัสอืจากทัว่โลก ตวัรา้นหนงัสอืขนาด 2 ชัน้นัน้สงัเกตเหน็ไดง้่ายดว้ยหน้ารา้นสขีาวทีอ่อกแบบและ

ตกแต่งอยา่งด ีส่วนดา้นในนัน้กส็วยไม่แพก้นัโดยเฉพาะบนัไดรปูทรงแปลกตาแต่ออกแบบมาอยา่งงดงาม 

จากนัน้นําท่านสู่ ย่านท่าเรือเก่า (Cais da Ribeira) เป็นย่านสาํคญัทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและการค้าของ

เมอืงมาตัง้แต่ยคุกลาง ปัจจุบนัยงัคงมคีวามสาํคญัมาในด้านประวตัศิาสตรแ์ละท่องเทีย่ว เพราะบรเิวณนี้

นอกจากจะเป็นท่าเรอืแลว้ยงัรายลอ้มไปดว้ยอาคารโบราณเก่าแก่หลากสสีนัดแูลว้น่าเดนิเล่นเดนิชม มาก

ดว้ยรา้นอาหาร รา้นค้า และคาเฟ่ รวมกบับรรยากาศดีๆ  รมิทะเลแลว้ ทําใหเ้ป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่ว

มาก ดว้ยความสาํคญัในหลายๆ ดา้นทาํใหย้า่นท่าเรอืแห่งนี้ยงัไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปเมื่อปี 1996 

ใหท้่านไดถ่้ายรปูกบั สะพาน Dom Luis I หนึ่งในแลนดม์ารก์สาํคญัของเมอืงอาจจะดแูลว้คุน้ๆ นิดหน่อย  

เป็นเพราะสะพานแห่งนี้มผีู้ออกแบบคนเดยีวกบัหอไอเฟล "กุสตาฟ ไอเฟล" นัน่เอง ตวัสะพานเริม่สรา้ง

ตัง้แต่ปี 1880 ก่อนจะเสรจ็สิ้นในปี 1886 เป็นสะพานเหลก็ขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ยาว 172 เมตร และสูง 85 

เมตร ข้ามแม่น้ําดูโร (Douro) ด้านล่างเป็นทางรถวิง่ ด้านบนสําหรบัรถไฟ สามารถเดนิชมววิได้ทัง้

ด้านล่างและด้านบนได้เป็นววิเมอืงปอร์โต้ที่สวยมากๆ อกีมุมหนึ่ง จากน้้นืนําท่านสู่ สถานีรถไฟ Sao 

Bento สถานีรถไฟทีไ่ดช้ื่อวา่สวยมากแห่งหนึ่ง นอกจากตวัสถานทีีอ่อกแบบมาอยา่งดดีว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโบซารแ์ลว้ ดา้นในของสถานีรถไฟแห่งนี้บนกาํแพงรอบดา้นลว้นตกแต่งและประดบัไปดว้ยกระเบือ้ง

สฟ้ีาขาวกวา่ 20,000 แผ่น โดยมลีวดลายเป็นเรื่องราวประวตัศิาสตรข์องโปรตุเกสที่ทาํออกมาไดอ้ยา่งน่า

ทึ่ง ชม จตัุรสัลิเบอรเ์ดด (Liberdade Square) จตุัรสัใจกลางเมอืงที่มมีาตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 เป็นจุด



   

 
 

เชื่อมโยงระหว่างย่านเมอืงเก่าและใหม่ ที่ใจกลางจตัรสันัน้คอื รปูปั้นกษตัรยิปี์เตอร์ที่ 4 เป็นสญัลกัษณ์

ของกษตัรยิท์ีต่่อสู้เพื่อเสรภีาพ ที่เหน็ได้โดยรอบจตุัรสักค็อืโรงแรม รา้นอาหาร ร้านค้า และที่สําคญัคอื 

ศาลาวา่การเมอืง  

        เยน็ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Black Tulip หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

วนัท่ีสาม กวารด์า (โปรตเุกส) - ซาลามงักา (สเปน) – มหาวิทยาลยัซาลามงักา – มหาวิหารเก่าแห่งซาลามงั

กา - มหาวิหารใหม่แห่งซาลามงักา – จตัรุสัพลาซ่า มายอร ์ 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 เดินทางด้วยรถโค้ชสู่เมือง กวารด์า (Guarda) หนึ่งในเมอืงใหญ่ทางฝัง่ตะวนัออกของโปรตุเกสใกล้

ชายแดนสเปน เป็นเมอืงที่อยู่สงูที่สุดของโปรตุเกสด้วยความสงูเหนือระดบัน้ําทะเลที่ 1,056 เมตร เป็น

เมอืงประวตัศิาสตร์ที่สําคญัเมอืงหนึ่ง เพราะยงัอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมและสถานที่สําคญัๆ ตัง้แต่อดีต

เอาไว้อย่างดีและเห็นได้ในทัว่ๆ บริเวณเมือง ไม่ว่าจะเป็น มหาวหิาร โบสถ์ กําแพงเมือง ป้อม และ

พพิธิภณัฑ ์

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ ประเทศสเปน (Spain) ณ เมอืง ซาลามงักา (Salamanca) เมอืงโบราณบนที่ราบสู่

ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของสเปน เป็นเมอืงที่ก่อตัง้มาตัง้แต่ก่อนยุคโรมนัโบราณ ทําให้รํ่ารวยด้วย

สถาปัตยกรรมยิง่ใหญ่มากมายทีไ่ดถู้กอนุรกัษ์เอาไวอ้ยา่งด ีเป็นทีต่ ัง้ของหนึ่งในมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่และดี

ทีสุ่ดของสเปน และเมอืงซาลามงักากไ็ดถู้กจดทะเบยีนขึน้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1988 

ผ่านชม มหาวิทยาลยัแห่งซาลามงักา (University of Salamanca) มหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ที่สุดและยงั

เปิดทําการอยู่อนัดบั 3 ของโลก เป็นมหาวิทยาลยัที่ก่อตัง้ขึ้นครัง้แรกตัง้แต่ปี 1134 และกลายเป็น

ศนูยก์ลางการศกึษาและเรยีนรูใ้นแถบภมูภิาคนี้ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ปัจจุบนักย็งัคงอนัดบัการเป็นหนึ่งใน

มหาวทิยาลยัชัน้นําของประเทศ เราจะไดเ้หน็อาคารโบราณทีไ่ดถู้กดแูลรกัษาอยา่งด ียิง่ใหญ่และงดงาม

ดว้ยลวดลายตามผนังและสไตล์การสร้างตามแบบสเปนโบราณ ผ่านชมมหาวหิารใหญ่ของซาลามงักา 

มหาวิหารเก่าแห่งซาลามงักา (Old Cathedral of Salamanca) และ มหาวิหารใหม่แห่งซาลามงักา 

(New Cathedral of Salamanca) แม้จะนับเป็น 2 มหาวหิารใหญ่แต่เป็นมหาวหิารที่เชื่อมต่อกนัจนดู

เหมอืนเป็นมหาวหิารเดยีว ตวัมหาวหิารเก่านัน้ได้ถูกก่อตัง้ในศตวรรษที่ 14 สวยงดงามตามสไตลโ์กธคิ

ผสมผสานกบัสไตลโ์รมาเนสก ์เป็นมหาวหิารของนิกายคาทอลกิทีอุ่ทศิแด่เซนตแ์มรีแ่ห่งทอ้งทะเล ต่อมา



   

 
 

ในศตวรรษที่ 16 กไ็ด้เริม่ก่อสรา้งมหาวหิารใหม่แห่งซาลามงักาขึน้ แล้วเสรจ็ในศตวรรษที่ 18 สง่างาม

ดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหวา่งโกธคิ บารอก และเรเนสซองก์ ด้วยความสาํคญัและเก่าแก่

ทาํใหถู้กยกให้เป็นอนุสรณ์แห่งชาตไิปเรยีบรอ้ย นําท่านสู่ จตัรุสัพลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) จตุัรสั

ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงซาลามงักาที่เป็นจุดนดัพบยอดนิยมมาช้านาน ตวัจตุัรสัได้ถูกสร้างขึน้ในสไตล์

สเปนดัง้เดมิผสมผสานกบัสไตลบ์ารอกทีเ่ขา้กนัอย่างด ีโดยรอบจตุัรสันัน้จะลอ้มด้วยอาคารใหญ่ 3 ดา้น 

มรีา้นคา้ รา้นอาหาร ใหเ้ดนิชม จตุัรสัแห่งนี้ยงัไดช้ื่อวา่เป็นหนึ่งในจตุัรสัทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของสเปน  

เยน็  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั Gran Hotel Corona Sol หรือระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีส่ี  บรูโ์กส -  มหาวิหารแห่งบรูโ์กส - ประตอูารโ์ก เด ซานตา มาเรีย - จตัรุสัพลาซ่า มายอร ์

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืง บูร์โกส (Burgos) เมอืงใหญ่ทางภาคเหนือของสเปน ทัง้ยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลาง

ทางด้านประวตัิศาสตร์ในแควน้คาสติลญ่าอกีด้วย ซึ่งเมืองบูร์โกสกไ็ด้รกัษาสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มี

ความสําคญัทางประวตัศิาสตร์เอาไวอ้ย่างด ีทัง้อาคารโบราณหลายแบบจากหลากหลายยุคสมยั โบสถ์

จาํนวนมาก ปราสาท ทีม่อีายเุก่าแก่ยอ้นไปไดถ้งึช่วงยคุกลาง ทาํใหเ้มอืงบรูโ์กสไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกไ้ปเมื่อปี 1984 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเที่ยวชมเมอืงบูร์โกส ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารแห่งบูร์โกส (Burgos Cathedral) หรือชื่อ

เตม็ๆ วา่ มหาวหิารเซนตแ์มรีแ่ห่งบรูโ์กส (Cathedral of Saint Mary of Burgos) เป็นมหาวหิารในศาสนา

ครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิทีต่ ัง้อยู่บรเิวณยา่นเมอืงเก่า มหาวหิารหลงัใหญ่นี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1221 ด้วย

สไตล์ศลิปะโกธคิแบบฝรัง่เศส ตวัวหิารนัน้โดดเด่นเหน็ได้ง่ายด้วยขนาดวหิารที่ใหญ่และหอคอยคู่แหลม

สงูทีด่า้นหน้าวหิาร รายลอ้มดว้ยยอดแหลมขนาดเลก็ มหาวหิารแห่งนี้ไดร้บัขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1984 จากนัน้ไปกนัต่อที ่ประตอูารโ์ก เด ซานตา มาเรีย (Arco de Santa Maria) 

ประตูขนาดใหญ่ทีเ่ป็น 1 ใน 12 ประตเูมอืงในสมยัยุคกลางที่ยงัหลงเหลอืมาจนถึงปัจจุบนั ประตูแห่งนี้

ได้รบัการบูรณะสร้างใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 16 ที่ด้านหน้าประตูนัน้ได้ตกแต่งอย่างงดงามอลงัการด้วย

บุคคลสําคญัของเมอืงบรู์โกสและแควน้คาสตลิญ่า ไม่ว่าจะเป็น เอล ซดิ นกัรบผูย้ ิง่ใหญ่ พระเจา้ชารล์สท์ี่ 

5 และอีกมากมาย ปัจจุบนันอกจากจะเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ยงัได้ขึน้ทะเบียนเป็นหนึ่งใน

อนุสาวรยีแ์ห่งชาตดิว้ย แลว้นําท่านสู่ จตัุรสัพลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) ในท่านได้เดนิเล่นเทีย่วชม



   

 
 

จตุัรสัทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจสาํคญัของยา่นเมอืงเก่าของเมอืงบรูโ์กส เป็นจตุัรสัในสไตลล์านกวา้งทรงสีเ่หลีย่ม 

ลอ้มรอบด้วยอาคารหลากสสีนัทีเ่ป็นทัง้ ร้านคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ ร้านอาหาร และคาเฟ่ แต่ก่อนนัน้ก็

เป็นทัง้ลานกจิกรรมและใช้จดังานเทศกาลต่างๆ จตุัรสัพลาซ่า มายอร์ นัน้ยงัเป็นจุดเชื่อมต่อไปยงัถนน

หลายสายใหเ้ดนิเล่นเดนิชมไดเ้พลนิๆ ดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ HQ La Galeria หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า บิลเบา - ศาลาว่าการเมือง – พิพิธภณัฑ์กกุเกนไฮม ์- ซาน เซบาสเตียน -  สะพานมาเรีย คริสติน่า 

– มหาวิหารซาน เซบาสเตียน – ย่านเมืองเก่า Parte Vieja - โบสถเ์ซนตแ์มรี่แห่งคอรสั 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมือง บิลเบา (Bilbao) เมอืงทางเหนือของสเปนและเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัต้นๆ ของ

ประเทศ เมอืงบลิเบาไดก่้อตัง้ขึน้ในช่วงต้นศตวรรษที ่14 ก่อนจะกา้วขึน้เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ

และการค้าของแควน้บาสก์อยา่งรวดเรว็ และเมื่อกา้วเขา้สู่ยุคอุตสาหกรรมในช่วงต้นศตวรรษที ่20 เมอืง

บลิเบากเ็ป็นหนึ่งในเมอืงอุตสาหกรรมอนัดบัตน้ๆ ของประเทศอกีดว้ย ปัจจุบนัเมอืงบลิเบากย็งัคงเป็นหวั

เมอืงหลกัทางด้านเศรษฐกจิ การค้า อุตสากรรม การคมนาคม อกีด้วย นําท่านชมเมอืงบลิเบา ผ่านชม 

ศาลาว่าการเมือง (City Hall) ศาลาวา่การแห่งนี้ตัง้เด่นเหน็ไดง้่าย อลงัการด้วยสถาปัตยกรรมสไตลบ์า

รอค ตกแต่งรายละเอยีดอยา่งประณตีในสไตล ์Neo-Mudejar ทาํใหด้แูลว้คลา้ยคลงึกบั พระราชวงัอลัฮมับ

ราทีเ่มอืงกรานาดา้ ถอืเป็นหนึ่งในอาคารทีส่วยและโดดเด่นในเมอืงบลิเบาเลยทเีดยีว แล้วนําท่านถ่ายรูป

ที่ด้านนอก พิพิธภณัฑ์กกุเกนไฮม ์(Guggenheim Museum) พพิธิภณัฑ์ศลิปะโมเดริ์นและร่วมสมยั

แห่งนี้สรา้งเมื่อ 1997 ซึง่กลายเป็นแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของเมอืงอยา่งรวดเรว็ ตวัพพิธิภณัฑม์ดีไีซน์และ

การสรา้งที่มเีอกลกัษณ์และเมื่อปี 2010 พพิธิภณัฑ์แห่งนี้ไดร้บัการยกใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมทีส่าํคญัทีสุ่ด

ที่มีมาตัง้แต่ปี 1980 นอกจากตวัอาคารพิพิธภณัฑ์ที่ชวนให้ดูชมแล้วบริเวณโดยรอบพิพิธภณัฑ์ยงั

น่าสนใจไม่แพก้นั ดว้ยเพราะสถานทีต่ ัง้นัน้ตัง้อยูร่มิแม่น้ําทาํให้เราสามารถชมววิแม่น้ําและตวัเมอืงอกีฝัง่

ไดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

เดินทางต่อสู่เมือง ซาน เซบาสเตียน (San Sebastian) เมืองริมชายฝัง่ทะเลที่อยู่ห่างจากชายแดน

ประเทศฝรัง่เศสเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นเมอืงที่รํ่ารวยด้วยบรรยากาศดขีองทวิทศัน์สวยๆ ตวัเมอืงและ

ชายฝัง่ทะเลทําให้เป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมเมอืงหนึ่งของสเปน นอกจากนี้แล้วเมืองซาน เซบา

สเตียนยงัมคีวามโดดเด่นด้านประวตัศิาสตร์ไม่แพ้เมอืงอื่นๆ เห็นได้จากโบสถ์ พระราชวงั จตุัรสัและ



   

 
 

อาคารเก่าแก่ นําท่านสู่ สะพานมาเรีย คริสติน่า (Maria Cristina Bridge) สะพานทีข่า้มแม่น้ํา Urumea 

แห่งนี้ไดส้รา้งขึน้ครัง้แรกในปี 1893 เป็นเพยีงสะพานไมธ้รรมดาๆ ก่อนจะทําการสรา้งใหม่และเปิดใช่ใน

ปี 1905 ตวัสะพานยาว 24 เมตร ตกแต่งอย่างงดงามตัง้แต่โคมไฟบนสะพาน ไปจนถึงลวดลายแกะสลกั

ต่างๆ จุดเด่นกค็อืเสาหนิทีต่ ัง้อยู่หวัสะพานทัง้ 2 ดา้นที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากสะพานอเลก็ซานเดอร์

ที ่3 ของปารสี ววิทีไ่ด้จากบนสะพานแห่งนี้สวยและน่าชมมากจุดหนึ่ง จากนัน้นําท่านสู่ มหาวิหารซาน 

เซบาสเตียน (San Sebastian Cathedral) มหาวหิารหลงัใหญ่ในสไตล์ฟ้ืนฟูโกธิคที่มีเอกลกัษณ์คือ

ดา้นหน้าโบสถ์และหอคอยเดีย่วที่เป็นหอระฆงันัน้สงู 75 เมตรสูงเด่นเหนืออาคารอื่นๆ ในเมอืงแห่งนี้ ถือ

เป็นอาคารเก่าแก่อายกุวา่ 120 ปีทีย่งัสวยน่าชมทัง้ภายนอกและภายในเลยทเีดยีว จากนัน้นําท่านสู่ ย่าน

เมืองเก่า (Parte Vieja) ให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของเมอืงที่แต่เดิมจะมีกําแพงเมือง

ลอ้มรอบ แต่ในปี 1863 กไ็ดท้าํการทุบกําแพงออกเพื่อทําการเชื่อมต่อและขยายเมอืง ตวัอาคารทีเ่หน็ใน

ปัจจุบนัส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที่ 19 ที่ยงัได้รบัการรกัษาเอาไวอ้ย่างด ีบรเิวณย่าน

เมอืงเก่านี้เองยงัเป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยม เพราะในแต่ละตรอกซอกซอยนัน้มากมายไปด้วยร้านค้า 

รา้นอาหาร รวมไปถงึรา้นขายของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้กลบับา้นกนัอยา่งจุใจ ในบรเิวณนี้เองยงัเป็นทีต่ ัง้ของ

อกีหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองซาน เซบาสเตียน คือ โบสถ์เซนต์แมรี่แห่งคอรสั (Basilica of Saint 

Mary of the Chorus) โบสถ์โรมนัคาทอลกิทีอ่ลงัการด้วยศลิปะสไตล์บารอกแห่งนี้สรา้งเสรจ็สิ้นตัง้แต่ปี 

1774 และเป็นหนึ่งในโบสถ์สําคญัของเมอืง ตวัโบสถ์นัน้สวยดว้ยหอคอยคู่ที่ดา้นหน้าประดบัดว้ยรปูปั้น

ทางศาสนาที่แสนละเอียดและประณีต ที่ทางเข้าก็เป็นซุ้มโค้งสูงแกะสลักไว้ด้วยรูปปั้นมากมาย

เช่นเดยีวกนั มากมายดว้ยรายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ทีช่วนใหด้แูละชมอยูน่านๆ     

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Tyrp San Sebastian City Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

วนัท่ีหก ซาราโกซา - สะพานหิน Puente de Piedra - วิหารพระแม่แห่งพิลลาร ์- จตัรุสัพิลลาร ์

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ซาราโกซา (Zaragoza) เมอืงใหญ่ในแควน้ชื่อเดยีวกนั เป็นเมอืงทีม่ชี ื่อในเรอืง

นิทานและตํานานพื้นบ้าน และอาหาร ภายในเมืองนัน้มากไปด้วยสถานที่สําคญัทางประวตัิศาสตร์ที่

น่าสนใจ มากดว้ยสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบจากศลิปะหลายสมยั นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงที่มภีูมทิศัน์ที่

ผสมผสาน มทีุ่งหญ้ากวา้ง ป่าทบึ ทะเลทราย ไปจนถึงแนวทวิเขา ได้บรรยากาศที่หลากหลายในเมอืง

เดยีว 



   

 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านสู่ สะพานหิน (Puente de Piedra) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ํา Ebro สะพานแห่งนี้สร้างขึ้น

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 แม้จะพงัเสยีหายไปบางส่วนจากน้ําหลากครัง้ใหญ่ในปี 1643 แต่กไ็ด้บูรณธ

กลบัมาได้เหมือนเดมิ สะพานนี้ยงัถูกเรียกอีกชื่อว่า สะพานสิงโต (Bridge of Lions) มีที่มาจากรูปปั้น

สงิโตทีต่ ัง้อยูบ่นหวัสะพานทัง้ 2 ดา้น หากขึน้ไปบนสะพานกจ็ะเป็นอกีหนึ่งจุดชมววิชัน้เยีย่มของเมอืง ได้

เหน็ตวัเมอืงทัง้สองฝัง่แม่น้ําอยา่งชดัเจนเลย จากนัน้ไปต่อกนัที่ วิหารพระแม่แห่งพิลลาร ์(Basilica of 

Our Lady of the Pillar) วหิารโรมนัคาทอลกิทีต่ ัง้อยูร่มิแม่น้ําในบรเิวณใจกลางเมอืงซาราโกซา สรา้งขึน้

ครัง้แรกในช่วงศตวรรษที่ 1-2 ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่อุทศิแด่พระแม่มารแีห่งแรกของโลก และกไ็ด้มกีาร

สรา้งต่อเตมิเรื่อยมา สาํหรบัตวัมวหิารทีเ่หน็ในปัจจุบนันี้ไดส้ร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 17 ก่อนจะเสรจ็สิ้น

ในปลายศตวรรษที ่20 นี้เอง และกส็มกบัความยาวนานในการสร้าง เพราะทัง้ยิง่ใหญ่และอลงัการ ทัง้ยงั

งดงามไม่แพม้หาวหิารไหนๆ ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอค และทีด่า้นหน้าของวหิารคอื จตัรุสัพิลลาร ์

(Plaza del Pilar) ที่ได้ชื่อวา่เป็นจตุัรสัที่พลุกพล่านที่สุดในซาราโกซา ให้ท่านได้เดนิเล่นเทีย่วชมอย่าง

อสิระ เพราะในบรเิวณโดยรอบนัน้จะรายลอ้มไปดว้ยถนนตรอกซอกซอยทีเ่หมาะจะเดนิเล่นชมววิเมอืงไป

รอบๆ กเ็ขา้ท ีจะถ้าอยากช้อปป้ิง บรเิวณกม็รี้านค้ามากมายเรยีงรายสองขา้งถนนให้ไดดู้ไดช้มกนัไม่มี

เบื่อเลย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Diagonal Plaza Hotel  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจด็ บารเ์ซโลน่า - ปารก์ กเูอล – เนินเขามอนตจ์อิูก  

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืง บารเ์ซโลน่า (Barcelona) เมอืงหลวงของแควน้คาตาโลเนียของสเปน เป็นเมอืงที่

ไดช้ื่อว่าเป็นจุดหมายแห่งการท่องเทีย่วที่พลาดไม่ได้เดด็ขาด เพราะภายในเมอืงบารเ์ซโลน่านัน้เป็นทีต่ ัง้

ของมรดกโลกมากถงึ 8 แหง่ มากมายไปดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยิง่ใหญ่และยาวนาน ซึง่บารเ์ซโลน่านัน้ได้

เริม่ก่อตัง้เป็นเมอืงตัง้แต่ยคุโรมนั ก่อนจะก้าวขึน้เป็นหวัเมอืงหลกัในช่วงยุคกลางเป็นต้นมา ในตวัเมอืง

นัน้จะมากมายไปด้วย พพิธิภณัฑ์ โบสถ์ วหิาร อาคารเก่าแก่ที่กระจายอยู่ท ัว่เมอืง นอกจากนี้ยงัมยี่าน

เมอืงเก่า ตลาด และแหล่งชอ้ปป้ิง ใหไ้ดเ้ทีย่วชมกนัอยา่งจุใจทเีดยีว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านเขา้ชม ปารก์ กเูอล (Park Guell) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมอืงบารเ์ซโลน่า โดด

เด่นดว้ยศลิปะการก่อสร้าง ออกแบบ และตกแต่ง ตามสไตล์ ‘แอนโทนี่ เกาดี’้ (Antoni Gaudi) เดมิทนีัน้ 

ปาร์ก กูเอล ไดเ้ริม่สร้างขึน้เมื่อปี 1900 เพื่อเป็นหมู่บ้านจดัสรรก่อนทีโ่ครงการจะลม้เลกิลง แต่ปาร์ก กู

เอลกไ็ม่ไดถู้กทิง้รา้ง เพราะไดถู้กเปลีย่นเป็นแหล่งท่องเทีย่วและเปิดใหเ้ขา้ชมไดต้ัง้แต่ปี 1914 ทีด่ไูปแลว้

คล้ายกบัเมอืงในเทพนิยายไม่ผดิเพีย้น ทัง้ด้วยโลเคชัน่ที่ตัง้อยูบ่นเนินเขาเหนือเมอืงบาร์เซโลย่า มสีวน

สวย และอาคารรูปร่างแปลกตาระบายดว้ยหลากหลายสสีนั มอีาคารปราสาททรงสูงโดดเด่น เรยีกได้ว่า

น่าถ่ายรปูในทุกๆ จุด ทุกๆ มุมเลยทเีดยีว ดว้ยความโดดเด่นน่าสนใจและเป็นสถานทีล่ํ้าค่าทางดว้ยศลิปะ

แห่งหนึ่งทัง้ของสเปนและของโลก ทําให้ ปาร์ก กูเอล ได้รบัการจดทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกไปเมื่อปี 

1984 จากนัน้นําท่านขึน้ไปยงั เนินเขามอนต์จอิูก (Montjuic) เนินเขาขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือเมอืงบาร์

เซโลน่า ทีด่า้นบนเนินเขานัน้นอกจากจะน่าตื่นตาและประทบัใจไปกบัววิทวิทศัน์สวยๆ ของเมอืงบารเ์ซโล

น่าที่เห็นได้เกือบทุกมุมเมือง ยงัมีจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กนัเลยก็คือ ปราสาทมอนต์จูอิก (Montjuic 



   

 
 

Castle) ปราสาทเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมอืง เคยเป็นป้อมปราการมาตัง้แต่ปี 1640 ก่อนจะถูกสรา้งใหม่ในปี 

1799 เป็นตวัปราสาทดงัที่เหน็ในปัจจุบนั ซึ่งได้รบัการบูรณะอยา่งเรื่อยมาทาํใหม้สีภาพดมีาก และไดถู้ก

ปรบัเป็นทีท่าํการเมอืงและพพิธิภณัฑ ์ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Fira Congress Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

วนัท่ีแปด บารเ์ซโลน่า – ซากราด้า แฟมิเลีย -  ลา โรคา วิลเลจ เอาท์เลต็ 

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชม ซากราด้า แฟมิเลีย (Sagrada Familia) หนึ่งในแลนด์มาร์กทีพ่ลาดไม่ได้เลยของเมอืง

บาร์เซโลน่า วหิารขนาดใหญ่ด้วยที่ดูแปลกตาแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของ แอนโทนี่ เกาดี้ 

(Antoni Gaudi) ผูส้รา้งเดยีวกบัปารก์ กเูอลนัน่เอง โบสถ์ขนาดใหญ่ในศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ

แห่งนี้ไดถู้กเริม่สรา้งตัง้แต่ปี 1882 และแมจ้ะผ่านมานานกวา่ 135 ปีแลว้ แต่โบสถแ์ห่งนี้กย็งัสรา้งไม่เสรจ็

สิน้ ดว้ยเพราะผลกระทบจากสงครามและรายละเอยีดการออกแบบและสร้างที่ท ัง้ประณีต ละเอยีด และ

ซบัซอ้น แต่เรากส็ามารถเหน็ความยิง่ใหญ่ของโบสถ์ไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่วา่จะดว้ยหอคอยสงูถึง 170 เมตร 

สวยงามดว้ยกระจกสทีีอ่ยูบ่นผนังโดยรอบ และแมก้ระทัง่เพดานกอ็อกแบบมาอย่างงดงาม ภายในโบสถ์

นัน้จะสงัเกตุได้ว่าในแต่ละส่วนนัน้ล้วนโคง้มนไร้เหลี่ยมมุม ทาํให้ดูละมุนและไม่ขดัสายตา เป็นโบสถ์ที่

เหมอืนเป็นดัง่แกลอรี่ศลิปะขนาดใหญ่ให้ได้ชมกนัไม่มเีบื่อ นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยงัมีพพิธิภณัฑ์จดั

แสดงผลงานของเกาดีใ้หไ้ดช้มกนัดว้ย สาํหรบัโบสถ์ซากราด้า แฟมเิลยีนัน้คาดการณ์วา่จะสรา้งเสรจ็ในปี 

2026 และแมจ้ะยงัไม่เสรจ็แต่ซากราดา้ แฟมเิลยีกไ็ดร้บัการจดทะเบยีนเป็นหนึ่งในมรดกโลกไปเรยีบรอ้ย

แลว้เมื่อปี 2005    

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านสู่ ลา โรคา วิลเลจ เอาท์เลต็ (La Roca Village Outlet) เอาทเ์ลต็ที่รวมรวมรา้นคา้แบรนดเ์นม

แฟชัน่ชื่อดงัเอาไวม้ากมาย ตัง้แต่แบรนดด์งัของสเปนอยา่ง Camper หรอืจะเป็นแบรนด์อื่นๆ ทัว่โลกไม่

ว่าจะเป็น ASICS, Bimba y Lola, BOSS, Calvin Klein Jeans, Furla, Guess, Lacoste, Michael Kors, 

Polo, Ralph Lauren, Prada, Sandro และอื่นๆ อกีมากมายกวา่ 140 แบรนด ์ทีนํ่าเสนอสนิคา้ทีด่ที ีสุ่ดใน

ราคาสุดพเิศษ นอกจากนี้ภายในยงัมรีา้นอาหารและคาเฟ่พรอ้มใหบ้รกิารอกีดว้ย 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 

ได้เวลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

22.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 188 เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัท่ีเก้า ดไูบ – สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  

07.35 น. ถงึสนามบนิ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 

09.40 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบนิ) 

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดก็ (อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

 

วนัเดินทาง ราคา 

ตลุาคม 30 ต.ค. – 7 พ.ย. 62 

50,900 

พฤศจิกายน 
18 – 26 พ.ย. 62 

27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62 

New Year 2020 30 ธ.ค. 62 – 7 ม.ค. 63 60,900 



   

 
 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารนําเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะกรุป๊เหมาเท่านัน้) 

✗ ค่าน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาํหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ตํา่ 100 บาท / วนั / คน  

  

 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรบัการจอง กรณุาชาํระเงนิมดัจาํท่านละ 20,000 บาท และค่าวซี่า 3,500 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้ม

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 

2. ชาํระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั 

3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

  

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจาํทัง้หมด 

2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทัง้หมด 

4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถึง 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย

หกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 



   

 
 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน

กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี

4. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั

จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมพีาสปอรต์

เล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็ามควรนําไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 

2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมี

อายไุม่เกนิ 6 เดอืน ไม่สวมใส่เครื่องประดบัและแวน่สายตา) 

3. เอกสาระสาํคญัส่วนบุคคล  

   3.1 สาํเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สาํเนาบตัรประชาชน หรอื สาํเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี  

3.4 สาํเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 

 

 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 

    ใบรบัรองการทาํงานจากบรษิทัทีท่่านทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบนั วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษิัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา

ทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนด 

5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษีและหลกัฐาน

การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 6 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก

ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) พร้อมกับ

หนังสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) ภาษาองักฤษ สําคญัมากต้องยื่นคู่กนัทัง้สองอย่าง 

วนัทีอ่อกเอกสารไม่เกนิ 1 เดอืนจากวนัยืน่ 

**สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

7. กรณีที่บรษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา

ทาํงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  



   

 
 

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  

9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 

- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อาํเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 

- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  

- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 

และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่

กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน

การเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวก

และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 

ดงักล่าวเช่นกนั 

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลย

พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 

12. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถดาํเนินข ัน้ตอนการย่นืวซี่าได ้

 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศนูยย์ืน่วซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่าํงาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่าํงาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม่ .......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้่าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไม่เคย  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทาํวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
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