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กำหนดการเดนิทาง 

 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– เมอืงอาบดูาบ ี 

 

 

 

1700 คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 
ประตทูางเขา้ 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยจะมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบัและอำนวยความสะดวกเอกสาร สัมภาระ
ให้แกทุ่กท่าน  

2010 ออกเดินทางสู่ เมอืงอาบดูาบ ี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โดยสายการบนิ

เอทฮิดั แอรเ์วย(์Etihad Airways) เที่ยวบินที ่EY 401 

วันทีอ่อกเดนิทาง อัตราค่าบรกิาร พักเดีย่ว 
29 มี.ค -05 เม.ย 63 49,900.- 8,500.- 

12-19 เม.ย 63 57,900.- 8,500.- 

29 เม.ย-06 พ.ค 63  53,900.- 8,500.- 

 
 



   8PS-SPAIN 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานเมอืงอาบดูาบ ี- สนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ บา
ราคสั – อนสุาวรยีน์ำ้พไุซเบเลส – ประตชูยั – สนามกฬีาซานเตยีโก 
เบรน์าเบว– Plaza de Espana -เมอืงเซโกเบยี -ทอ่ระบายนำ้เซโกเบยี 

- วหิารเซโกเบยี – San Millan Church – ซาลามงักา -ซาลามงักา 
พลาซา่มายอร ์- วหิารซาลามงักา 

 

 

 

 

0010ถึง ท่าอากาศยานอะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

0210ออกเดินทางสู่ เมืองมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์
(Etihad Airways) เที่ยวบินที่ EY 075  

0725เดินทางถึง  เมืองมาดริด ประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 
ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำ
ท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซิ

เบเลส (Plaza de la Cibeles) ซึ่งเป็นวงเวียนสำคัญ เป็นจุดที่สวยที่สุดแห่ง

หนึ่งของเมืองมาดริด  นำท่านชมชมประตูชัย (Puerta de Alcalá gate) เป็น

อดีตประตูเมืองฝั่งตะวันออกของมาดริด ที่สร้างในสมัยกษัตริย์คาร์ลอสที่ 3 

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1770 โดยเป็นการปรับปรุงเพิ่มข้ึนจากประตูเมืองเก่า ที่นี่จึงมีการ
จารึกข้อความเพื่อระลึกถึงพระองค์ที่ด้านล่างของตราอาร์มซึ่งเป็นตราประจำ
ราชวงศ์ซึ ่งอยู ่บนยอดของประตูเมืองตรงโซนกลางว่า “Rege Carolo III 

Anno MDCCLXXVIII”  น ำ ท ่ า น ช ม  ส น า ม ก ี ฬ า ซ า น เ ต ี ย โ ก  เ บ ร์

นาเบว (Estadio Santiago Bernabéu) เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสยีงในกรุง

มาดริด ประเทศสเปน เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด เริ่มเปิด
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ใช้สนามเมื ่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีชื ่อว่า สนามกีฬาชามาร์

ติน (Estadio Chamartín) ตามชื ่อของสนามเดิมของสโมสร เปิดใช้สนาม

อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1947 เรอัลมาดริดได้ประกาศใช้ชื่อที่ใช้

อย ู ่ ในป ัจจ ุบ ันค ือสนามก ีฬ าซาน เต ียโก  เบร ์นาเบว  เม ื ่ อว ันที่  4 

มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบร์นาเบว 

เยสเต (Santiago Bernabéu Yeste) นำท ่านชม Plaza de Espana เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ตารางและเป็นที่นิยมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในใจกลางมาดริด 
สเปน ทางด้านตะวันตกของถนน Gran Via จะมีอนุสาวรีย์ของ Miguel de 

Cervantes Saavedra และอยู่ติดกับตึกระฟ้าที่โดดเด่นที่สุดของมาดริดสอง

แห่ง นอกจากนี้ Palacio Real (พระบรมมหาราชวัง) ก็อยู่ไม่ไกลจากพลาซ่า 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซโกเบีย (Segovia) (92km./1.20hrs) เป็นเมืองหลัก

ของจังหวัดเซโกเบียในแคว้นกัสติยาและเลออน ประเทศสเปน ตั้งอยู่บริเวณ
จุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเอเรสมา (Eresma) กับแม่น้ำกลาโมเรส (Clamores) 
ที่ตีนเขากวาดาร์รามา (Sierra de Guadarrama) นำท่านชม ท่อระบายนำ้เซ

โกเวีย (Acueducto de Segovia) เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญและมี
ความสมบูรณ์ที่สุดที่เหลืออยู่ในคาบสมุทรไอบีเรียน ประเทศสเปน ท่อระบาย
น้ำแห่งนี้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของ
เมือง โดยแต่ก่อนนี้ท่อระบายเซโกเวียจะลำเลียงน้ำจากแม่น้ำ Fuente Fría 
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนภเูขา น้ำจะไหลผ่านเนินเขาลงมาและมีระยะทางเข้าสู่เมืองกวา่ 
17 กิโลเมตร ให้คนในชุมชนได้ใช้กัน  
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จากนั้นนำท่านเดินต่อไปยัง วิหารเซโกเวีย (Segovia cathedral) เป็นวิหาร
สไตล์โรมันคาทอลิคแบบกอธิคตั้งอยู่ในจัตุรัสหลัก (Plaza Mayor) ของเมือง
เซโกเวียในชุมชนคาสตีล - เลออนประเทศสเปน โบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อพระแม่
มารีนั้นสร้างข้ึนในสไตล์โกธิคในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 นำท่านชม San 

Millan Church สร้างข้ึนระหว่างป ี1111 ถึง 1124 
เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง คริสตจักร
ขนาดใหญ่แห่งนี้มีลานกว้างที่กว้างขวางออกไป
จ า ก  Avenida de Fernandex Ladreda ซึ่ ง
นำไปสู่ท่อระบายน้ำที่มีชื ่อเสียงและผ่านโบสถ์ 
San Clemente จากน ั ้นนำเดินทางส ู ่  นำท่าน
เดินทางไปยังเมือง ซาลามังกา(Salamanca)(170km./1.50hr) ซาลามังกา
เป็นเมืองหลักของทางภาคตะวันตกของประเทศสเปนตั้งอยู่บนที่ราบสูงริม
แม่น้ำตอร์เมสซาลามังกาตั้งขึ้นก่อนสมัยโรมโบราณโดยชาวเคลติเบลเลียน
เผ่าหนึ่งชื่อ วักไกอี (Vaccaei) โดยเป็นหนึ่งในสองป้อมปราการที่สร้างข้ึน
เพื่อป้องกันดินแดนของพวกเขาใกล้แม่นำ้ดวยโร ต่อมาในศตวรรษที่ 3 ก่อนค
ริสศักราช ชาวคาร์เทจซึ่งนำโดยฮันนิบาลได้เข้าจู่โจมและยึดครองเมืองนี้ จน
คาร์เทจสูญเสียอำนาจในคาบสมุทรไอบีเรียให้กับสาธรรณรัฐโรมันเมืองนี้จึง
เริ่มมีความสำคัญมากข้ึนในฐานะศูนย์กลางการค้า ในสมัยโรมัน ซาลามังกามี
ชื่อเรียกว่า "ซัลมันตีกา" (Salmantica) เป็นเมืองที่ตั ้งของมหาวิทยาลัยที่
เก่าแก่ที ่สุดของสเปนและมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับต้นๆ ของทวีปยุโรป 
นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีอาคารเก่ายุคเรเนซองส์ที่สวยมากที่สุดของยุโรป
เมืองหนึ่ง เท่านั้นยังไม่พอ เมืองนี้ยังขึ้นชื่อว่ามีปราสาทเก่าแก่ที่อลังการมาก
ที่สุดของสเปนอีกด้วย นำท่านชม พล่าซา่มายอร(์Plaza mayor salamanca) 
จัตุรัสศูนย์กลางของเมืองขนาดใหญ่ที ่เป็นแหล่งชุมนุมยอดนิยมสำหรับ
ชาวเมืองและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสถานที่ด้วยอาคารขนาดใหญ่ใน
สไตล์บาโรก ช่ืนชมซุ้มประตู เสาและหน้าต่างที่จัดวางอย่างสมมาตรของทั้งส่ี
ช้ันของกำแพงแต่ละด้าน ก่อสร้างข้ึนในช่วง ค.ศ. 1729 ถึง ค.ศ. 1755 ซึ่งใช้
ในการสู้วัวกระทิงจนถึงปลายช่วง ค.ศ. 1800 จากนั้นนำท่านชม อาสนวิหาร
ซาลามังกา(Salamanca cathedral) อาสนวิหารซาลามังกาหลังเก่าและหลัง
ใหม่ เป็นโบสถ์โรมาเนสก์ที่สวยสดงดงามที่สร้างอุทิศแด่ซานตามาเรียเดลาเซ
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เด ซึ่งก่อสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษที่ 12 และ 13 โดยภายในนั้นเป็นสถานทีเ่กบ็
รวบรวมของสำคัญทางประวัติศาสตร์เอาไว้มากาย ไม่ว่าจะเป็น คูหาสวด
มนตร์ขนาดใหญ่ที่มีฉากประดับแท่นบูชาในสมัยศตวรรษที่ 15 ซี่งมีบาน
ระบายสีที่แสดงภาพเหตุการณ์ในประวัติพระเยซู และยังเป็นคูหาสวดมนตร์ที่
มีหินจารึกหลุมศพของพระราชธิดาดอนย่ามาฟัลดาของพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 
8 คูหาสวดมนตร์ซานมาร์ติน ชมภาพวาาดฝาผนังโกธิกและหลุมฝังศพของ
เหล่ามุขนายก คูหาสวดมนตร์ซานตาบาร์บารา ชมฉากประดับแท่นบูชาใน
สมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งอุทิศให้แก่นักบุญ โดยนอกเหนือจากคูหาสวดมนต์ที่
พิเศษน่าสนใจ อีกจุดเด่นสำคัญที่ถือเป็นไฮไลท์ของอาสนวิหารอีกอย่างคือ 
ตอร์เรเดลกาโย เครื่องชี้ทิศทางลมรูปไก่
ตั ้งอยู ่ข้างบนอันเป็นที ่มาของชื ่ออาคาร 
เที่ยวชมหอคอยยุคกลางของอาสนวิหาร 
หอระฆังทรงโดมสูงนี้เคยเป็นที่ตั้งของห้อง
ขังในคุกใต้ดินและห้องขังของเรือนจำ หอ
โมชามีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ 900 ปี
ของอาสนวิหาร ร่วมขึ้นหอคอยเพื่อชมวิว
ตัวเมืองในทุกทิศทาง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 
 และนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Alameda Palace hotel หรือ เทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองซาลามังกา – เมืองเมริดา - เมืองเซบิยา - Plaza De Espana 

Sevilla -  มหาวิหารเซบีย่า 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมริดา(Merida)(272km./2.30hrs)เที่ยวชมเมืองหลัก

ของแคว้นเอซเตรมาดูรา ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปนก่อตั้งข้ึนเมื่อ 25 
ปีก่อนคริสต์ศักราช ในชื่อภาษาละตินว่า เอเมรีตาเอากุสตา หลังจากที่
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จักรพรรดิออกุสตุสแห่งจักรวรรดิโรมันได้มีคำสั่งให้สร้างขึ ้นเพื ่อป้องกัน
ช่องทางและสะพานข้ามแม่น้ำกวาเดียนา โดยมีกองทหารโรมัน 2 กลุ่มเป็นผู้
ตั้งถิ่นฐานเดิม ได้แก่ กองทหารที่ 5 อาเลาได (Legio V Alaudae) และ กอง

ทหารที่ 10 เกมีนา (Legio X Gemina) ต่อมาเมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองหลวง
ของจังหวัดลูซีตาเนียของโรมันและเป็นหนึ่งในเมืองที ่สำคัญที ่สุดของ
จักรวรรดิ เมริดาได้อนุรักษ์สถานที่ต่าง ๆ ที่สร้างในสมัยโรมันไวม้ากกว่าเมือง
อื่น ๆ ของสเปน (รวมทั้งประตูชัยในสมัยจักรพรรดิทราจันด้วย) เนื่องจากเหตุ
นี้ "กลุ่มโบราณคดีเมริดา" จึงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
แหล่งมรดกโลก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย นำท่านเดินทางสู่ เมอืงเซบยีา (Sevilla)(192km/2hrs) หนึง่ในเมืองที่สำคัญ
แห่งแคว้นอันตาลูเซียที่เรียกได้ว่าจุดเด่นของสเปนทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเปน็
เหล้าเชอรี่ วัวกระทิง หรือระบำฟลามิงโก รวมอยู่ด้วยกนัทีน่ี่ ด้วยภมูิประเทศ 
และภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้กลุ่มคนที่ถือว่ามีอารยธรรมสูงหลายกลุ่มผลัด
กันเข้ามาครอบครองเซบียาอย่างต่อเนือ่งทั้งจากแอฟริกา จากโรมัน  วิสิโโกธ 
อาหรบัจนถึงสมัยพระนางอซิซาเบลล่าที่ 1 กับพระเจ้าเฟอร์ดินานยกทัพมาตี

และได้ครอบครองเซบียาในปี ค.ศ. 1448ดังนัน้ส่ิงที่หลงเหลือจากที่เหล่า
ผู้ปกครองแต่ละยุคสมัยทิง้ไว้คอื การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ทั้งจาก
โบราณสถาน โบราณวตัถุและศิลปวทิยาสาขาต่าง ๆนำท่านชม Plaza de 

Espana Sevilla เปน็สถาปตัยกรรมทีซ่ับซ้อนอยู่ในสวนสาธารณะของ Maria 

Luisaเมืองของเซบียา ถูกสร้างข้ึนโดยสถาปนิก AníbalGonzález สร้างข้ึน

ระหว่างป ี1914 และ 1929 เป็นอาคารหลักและอาคารที่ใหญท่ี่สุดของ 
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Ibero - American Exhibition of 1929 เป็นอาคารทีใ่หญ่ที่สุดในเมืองตลอด
ศตวรรษที่ย่ีสิบเทียบได้กับอาคารประวตัิศาสตร์อกีสองแห่ง นำท่านเข้าชม 
มหาวหิารแหง่เมอืงเซบยีา่ Cathedral de Sevilla เป็นสัญลักษณ์ของคริส

เตียน Reconquest เหนือ Moors, โบสถ์ถูกสร้างข้ึนระหว่างปคี. ศ. 1945 ถึง

ปี ค.ศ. 1506 ในบริเวณมัสยิดอนัย่ิงใหญ่แห่งศตวรรษที่ 12 ของเมือง โบสถ์
ได้รบัการสถาปนาเปน็มรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึง่สะท้อนถงึ
ความสำคญัทางประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม ใช้เวลาเพียงไม่กี่ช่ัวโมงในการ
ค้นพบสถานทีศ่ักด์ิสิทธ์ิอนัย่ิงใหญโ่บสถ์ที่ประดับประดาด้วยผลงานช้ินเอก
ของภาพวาดของสเปนและคลังทีม่ีวตัถทุางศาสนาล้ำค่า ปนีหอคอย Giralda 
และได้รบัการตอบแทนด้วยทศันียภาพอันงดงามของเมือง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Gran Hotel Corona 

Sol ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที่สี่ เมืองเซบิยา – เมืองคอร์โดบา – สุเหร่าเมชกีต้า – สะพานโรมัน – 
หอคอยกาลาออร์รา –    เมืองกรานาดา - พระราชวังอาลัมบรา 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านออกเดินทางสู่ เมอืงคอรโ์ดบา (Cordoba)(150 km./1.50hrs) เมือง

มรดกโลกที่ครั้งหนึง่ในอดีตมคีวามรุง่เรืองถึงข้ันเปน็เมืองแหง่การปกครอง
ของโลกตะวนัตก เป็นอกีเมืองหนึ่งของสเปนทีม่ีศิลปะของชาวมัวร์โบราณและ
สุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดแหง่หนึง่ คอรโ์ดบากอ่ตัง้ข้ึนในสมัยโรมันโบราณใน
ช่ือกอร์ดูบา(Corduba) โดยเกาลาดีอุส มาร์เซลลุส (Claudius Marcellus) 
ในปี พ.ศ.2548 ตวัเมืองเก่ายังคงมีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจหลายแห่งที่
ย้อนไปเมื่อครัง้เมืองนี้เป็นเมืองหลวงที่เจริญรุง่เรืองของอาณาจักรกาหลิปแห่ง
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คอรโ์ดบาของชาวมุสลิมงเคยปกครองพื้นที่เกือบทั้งหมดในคาบสมทุรไอบีเรีย
ประมาณกนัว่าเมอืงคอร์โดบา ซึง่มปีระชากรถงึ 500,000 คนใน
คริสตศ์ตวรรษที ่10 เปน็เมืองที่ใหญท่ีสุ่ดอันดับสองของโลกรองจากคอนส
แตนติโนเปิล นำท่านเข้าชม สเุหรา่เมซกตีา้(Mezquita cathedral) สุเหร่าทีม่ี
ขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแหง่อูมัยยาด สถานที่แหง่นีค้ือบทสรปุของการ
ปลูกฝังคริสตศ์าสนา ลงบนอาณาเขตอนัย่ิงใหญ่ของมุสลิมเดิม โดยท่านจะได้
เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์อนัย่ิงใหญ่ผสมผสานกับศิลปะหลาย
รูปแบบที่ถูกบรรจงแตง่แตม้ข้ึนได้อย่างสมบูรณ์ มันจึงทำให้สถานที่แหง่นี้มี
สถาปัตยกรรมที่เปรียบด่ังเป็นความหฤหรรษ์อย่างลึกซึง้แหง่งานศลิปะและ
ความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา จากนั้นนำท่านเดินทางไปตอ่ยัง สะพานโรมนั
(Roman Bridge) สัมผัสอณูแห่งประวตัิศาสตรใ์ต้เท้าของท่าน ณ บนสะพาน
โรมนัโบราณทีท่อดข้ามแม่น้ำกวาดัลกวีีรใ์นใจกลางย่านประวตัศิาสตร์ของ
คอรโ์ดบา เดินเล่นไปทีก่ลางสะพานเพือ่ชมทศันียภาพเมอืงเก่า และตืน่ตาตืน่
ใจไปกบัสถาปตัยกรรมที่มมีายาวนานของโครงสร้างโบราณนี้ สะพานแห่งนี้
สร้างข้ึนครัง้แรกโดยชาวโรมันภายใตก้ารปกครองของจักรพรรดิเอากุสตุสใน
ศตวรรษที่ 1 ชาวมัวร์ขยายให้ยาวข้ึนใน ค.ศ. 918 ทำให้สะพานมรีปูทรง
อย่างที่เป็นอยู่จนถงึทกุวนันี ้จากนัน้นำท่านเดินทางต่อไปยัง หอคอยกาลา
ออรร์า(Torre de la Calahorra) หอคอยแห่งนี้ปลูกสร้างข้ึนเพือ่ใช้ปอ้งกัน
เมืองและยังเป็นหอคอยที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคอรโ์ดบา ก่อนทีป่ัจจุบนัจะกลาย
มาเป็นพิพิธภัณฑ์ทีน่่าสนใจ หอคอยแห่งนี้เคยถูกใช้ทำหน้าที่หลาย
จุดประสงค์ โดยชาวมัวร์สร้างส่ิงปลูกสร้างนี้ข้ึนมาครัง้แรกเมื่อปลายศตวรรษ
ที่12แต่ถกูสรา้งใหม่เกอืบทั้งหมดในค.ศ.1369เพือ่เสริมเข้ียวเล็บในการ
ป้องกันเมอืงซึ่งเคยถูกใช้เปน็เรือนจำในช่วงค.ศ.1700และใช้เป็นโรงเรียน
สำหรับเด็กหญงิในช่วงศตวรรษที ่19  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
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บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรานาดา(Granada)(214km./2.30hrs.)เมอืงใน

หุบเขาแห่งชนชาติมัวร์ ตั ้งอยู่เทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada 

Mountains) บริเวณที่แม่น้ำดาร์โร (Darro) และแม่น้ำเฮนิล (Genil) มา
บรรจบกัน เมืองกรานาดายังเป็นที่รู ้จักกันดีในสเปนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยกรานาดาอันทรงเกียรติ เมืองนี้เป็นหนึ่งในสามเมืองที่ดีที่สุด
สำหรับเหล่านักศึกษา (อีกสองเมืองคือซาลามังกาและซานตีอาโกเดกอมโปส
เตลา) นำท่านเข้าชม พระราชวังอาลัมบรา (Palace Alhamra) พระราชวังที่
ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1248-1354 โดยกษัตริย์มุสลิมชาวมัวร์ สุลต่าน
มุฮัมมัดที่ 1 อิบน์ นัสร์แห่งราชวงศ์นาสริด ซึ่งเป็นราชวงศ์ของชาวมุสลิม
ราชวงศ์สุดท้ายในสเปน โดยสถาปัตยกรรมของพระราชวังแห่งนี้มีความโดด
เด่นด้วยลายแกะสลักอย่างละเอียดและประณีต ทั้งผนัง เสา เพดาน ซุ้มโค้ง
และประตูต่าง ๆ ล้วนแกะสลักอย่างละเอียด นับเป็นงานศิลป์ช้ันยอดของชาว
มัวร์ในยุคนั้น โดยถึงแม้พระราชอาลัมบราจะมีที่ตั ้งอยู่บนเนินเขาสูง แต่ก็มี
ระบบการจัดการเกี่ยวกับน้ำที่ดี มีการทำคูคลองส่งน้ำจากด้านล่างขึ้นมายัง
พระราชวังเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ด้านการชลประทานของชาวมัวร์ในสมัยกอ่น แต่ต่อมาในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่
18 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 พระราชวังแห่งนี้ก็ได้ค่อยๆถูกทอดทิ้งลงจน
กลายสภาพเป็นที่พักของบรรดาคนจรจัดที่มาอาศัยอยู่กันและทรุดโทรมลงไป
เรื่อยๆ จนทำให้พระราชวังบางส่วนถูกทำลายเนื่องจากความไม่รู้ถึงคุณค่า 
หลังจากที่พระราชวังอาลัมบราได้กลายเป็นฉากหนึ่งในนวนิยายเรื่อง Tales 

of the Alhambra รัฐบาลสเปนก็ได้ให้ความสนใจในการบูรณะพระราชวัง
แห่งนี้ให้กลับมามีสภาพที่ดีอีกครั้ง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ร่วมกับสถานที่ในบริเวณเดียวกันอีกสองแห่งในนามว่า "อาลัมบรา, เฆเนรา
ลิเฟและอัลไบซินแห่งกรานาดา" 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 
และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Leonardo Granada(17) หรือ เทียบเท่า 
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วันที่ห้า  เมืองกรานาดา – เมืองโตเลโด - มหาวิหารแห่งโทเลโด 

 
 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านออกเดินทางสู่ เมอืงโตเลโด(Toledo)(377km./4hrs.) เป็นเมอืงทีต่ั้งอยู่

ทางภาคกลางของประเทศสเปน ห่างจากกรงุมาดริดไปทางทิศใต้ประมาณ 70 
กิโลเมตร โตเลโดเปน็เมืองหลักของแคว้นกัสติยา-ลามันชา ในป ี ค.ศ. 1986 
องคก์ารยูเนสโกได้ประกาศให้เมอืงนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดก
ทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึง่ในเมืองหลวงของ
จักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเปน็สถานทีท่ี่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาว
คริสต ์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่รว่มกนัอีกด้วย บุคคลและศิลปินที่มีช่ือเสียง
หลายคนต่างเกิดและเคยพำนักอยู่ในเมืองนี้ เช่น การ์ซีลาโซ เด ลา เบกา,พระ
เจ้าอัลฟอนโซที่10 และ เอลเกรโก   ในป ีค.ศ. 2005  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
บา่ย นำท่านเข้าชม มหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นที่ประทับของ

องค์สังฆราชประมุขทางศาสนาแห่งนิกายโรมันคาทอลิกของสเปน สร้างข้ึน
เมือปี ค.ศ.1226 โดยใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานกว่า 300 ปีกว่าจะแล้ว
เสร็จ และถือเปน็มหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในสเปน ภายในมีการ
ตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหนิอ่อน รูปปั้นและรูป
แกะสลักภายในโบสถ์ ล้วนตกแต่งด้วยทองคำที่ขนมาจากประเทศต่างๆ ใน
แถบอเมริกากลาง อเมริกาใต ้โดยไฮไลท์จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ทีทุ่กท่าน
จะพลาดชมไม่ได้ คอื The retable of the Cathedral of Toledo ฉากหลัง
แท่นบูชาขนาดใหญ ่ที่เล่าเรื่องราวชีวติของพระเยซูคริสต ์ตัง้แต่เกิดจนถึง 
ข้ึนสรวงสวรรค์  

คำ่ บรกิารอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหาร  
และนำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Beatriz Toledo Auditorium & Spa hotel หรอื เทยีบเทา่ 
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วันที่หก เมืองโตเลโด – เมืองมาดริด – พระราชวังหลวง - พลาซ่า มาเยอร์ - 

Gate of the Sun - สู่ Las Rozas Village Outlet  

 

 

 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านออกเดินกลับทางสู่ เมอืงมาดรดิ(Madrid)(73km./1hrs.) นำท่านเข้า

ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนนิเขาริมฝ่ังแม่น้ำแมน
ซานาเรส สวยงามโอ่อา่อลังการไม่แพพ้ระราชวังอื่นๆในยุโรป พระราชวงั
หลวงแห่งนี้ถกูสร้างในป ีค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยหอ้งต่างๆกวา่ 
2,830 ห้อง ซึง่นอกจากจะมีการตกแตง่อย่างงดงามแล้ว ยังเปน็คลังเกบ็
ภาพเขียนช้ินสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนัน้ รวมทัง้ส่ิงของมคี่าต่างๆอาท ิ
พัดโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เครื่องใช้, อาวุธ จากนัน้นำท่านชมอทุยาน
หลวงที่มกีารเปล่ียนพันธ์ุไมทุ้กฤดูกาล (หากไมส่ามารถเขา้ชมพระราชวงั
หลวงมาดรดิได ้เนอืงจากมพีระราชพธิภีายในหรอืตัว๋เตม็ ทางบรษิทัขอนำ
ทา่นชม Royal Palace of Aranjuez เปน็การทดแทน)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกันอย่างเต็มอิ่มแล้ว เราจะนำท่านเดินทางต่อไปยัง 

พลาซ่า มาเยอร์ (Plaza Mayor) สถานที่ที ่เคยเป็นตลาดที่วุ ่นวายในสมัย
ศตวรรษที่ 16 จนกระทั่งกษัตริย์ฟิลิเปที่ 2 ทรงมีดำรัสให้แปลงเป็นจัตุรัส
สาธารณะที่เหมาะสม พลาซ่านี้สร้างเสร็จในปี 1619 ภายใต้การควบคุมดูแล
ของสถาปนิก Juan Gómez de Mora แต่ได้เกิดเพลิงไหม้ถึง 3 ครั้งก่อนจะ
กลายมาเป็นรูปแบบดังที่เห็นในปัจจุบัน ก่อสร้างในปี 1790 พลาซ่าเมเยอร์
เป็นหนึ่งในที่สาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงมาดริด ลานกว้างที่โรย
ด้วยกรวดของพลาซ่านี้ล้อมรอบไปด้วยร้านอาหารเก๋ไก๋ ร้านบูติก บาร์ และคา
เฟ่ เดินเล่นบริเวณพลาซ่าเพื ่อสัมผัสบรรยากาศ และชมความงามของ
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สถาปัตยกรรมอันหรูหรา มองขึ้นไปยังอาคารที่อยู่อาศัยราคาแพงที่สุดของ
มาดริด หรือมองไปที ่ส่วนหน้าอาคารที ่ได้ร ับการลงสีของ Casa de la 

Panaderiaตึกนี้เคยเป็นสำนักงานใหญ่ของ Bakers’ Guild แต่ปัจจุบันเป็น
ที่ตั้งของศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว เมื่อไปที่ใจกลางพลาซ่า คุณจะเห็นรูปปั้น
กษัตริย์ฟิลิเปที่ 3 บนหลังม้า ซึ่งเป็นผลงานของ Giambolognaและ  

PietroTaccaรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี 1616 แต่ถูกย้ายมาที่พลาซ่าในระหว่าง
การบูรณะซ่อมแซมในศตวรรษที่ 19และจะมีศิลปินมากมายขายผลงานของ
ตัวเอง ตลอดจนนักแสดงและนักดนตรีริมถนน ปัจจุบันพลาซ่านี้ยังคงใช้เป็นที่
จ ัดงานเฉลิมฉลองสาธารณะและเทศกาลต่างๆ จากนั ้นนำท่านเที ่ยวชม 
Puerta de Sol หรือ Gate of the Sun เป็นศูนย์กลางของเมืองมาดริดหรือ

บริเวณที่ตั้งของสโมสร ATLETICO MADRIDในปัจจุบัน โดยสถานที่แห่งนี้
ถือได้ว่า นับเป็นจุดเริ่มต้นของถนนทุกสายในสเปน ที่เริ่ม ณ ตรงนี้ จึงทำให้มี
การจัดตั้งสร้างหลักกิโลเมตรที่ศูนย์(Kilometre Zeo)ขึ้น โดยว่ากันว่าหาก
อยากจะกลับมาที่มาดริดอีกครั้งก็ให้เอาเท้าไปแตะกิโลเมตรที่ศูนย์แล้วจะมี
โอกาสได้กลับมาที่นี่อีก  บ้างก็ว่าให้เหยียบตรงนี้แล้วอธิฐานขอพรแล้วจะ
สมหวัง และข้างๆกันนั้นยังมีรูปปั้นที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไป
ถ่ายรูปคู่ด้วยคือ รูปปั้นหมีเกาะต้นสตรอเบอร์รี่ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
มาดริด จากนั้นนำท่านสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ท่านได้เดินเล่น

เลือกซื้อสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, 

Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren,Hugo Boss, Samsonite, 

Camper, Burbury, Superdry,Tag Heuer,Bvlgari ฯลฯ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 
 และนำท่านเข้าสู่ที่พัก Senator Barajas หรือ เทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานมาดริด-บาราคัส - ท่าอากาศยานอะบู ดาห์บ ิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานมาดริด-บาราคัส 
0945ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานอะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล  เมืองอาบูดาบ ี 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์(Etihad 

Airways) เที่ยวบินที่ EY 076 

1935ถึง ท่าอากาศยานอะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

2145ออกเดินทางกลับสู ่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์(Etihad 

Airways) เที่ยวบินที่ EY 402 
วันที่แปด ท่าอากาศยานอาบู ดาห์บิ - กรุงเทพมหานครฯ 

0645ถ ึง ท ่าอากาศยานส ุวรรณภูม ิ  โดยสวัสดิภาพพร ้อมความประทับใจ
......................... 

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

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิด

จากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,
การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบนิ รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตให้เข้าเมือง 
รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่้องแจ้งใหท้ราบ
ล่วงหน้า 
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4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจำนวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง

ตามเงือ่นไข หรือขอเก็บค่าส่วนต่างเพือ่ใหก้รุป๊ไซส์ได้เดินทาง หรือหากมีการ

ยกเลิก บริษัทฯ จะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหนึง่ท่านใดในคณะ ไมร่ับเงื่อนไข  เปน็เหตุให้ทวัรไ์ม่
สามารถเดินทางได้  จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรบัเงือ่นไขในการยกเลิกการ
เดินทาง 
7. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตทุุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั้ง มฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผู้ร่วมเดินทางเปน็สำคญั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.ค่าตัว๋เครื่องบนิ ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอ้ม
คณะ  
2.ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ  

3.ค่ารถโค้ชปรบัอากาศนำเที่ยวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ  

6.ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบุคคล  
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหนา้ที่) 
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท   

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุัติเหต ุท่านละไม่เกิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหน้าทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัร)์  
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อตัรานีไ้มร่วม 
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนงัสือเดินทาง  

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, 

ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกนิจากทางสายการบินกำหนดเกนิกว่า 

20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปว่ยจากโรค

ประจำตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบินมกีารปรบัข้ึนราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิน่ และทปิหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อ
ท่านตลอดทริป  
6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบนิทุกแห่ง และโรงแรมทกุเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวซี่าสเปน ราคาโดยประมาณ 3,500 บาท 

** คา่ทปิโปรดชำระกบัเจา้หนา้ทีท่ี ่สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง รวมทัง้สิน้ 80 
EUR ตอ่ทา่น ** 

เงือ่นไขการจอง 
1.ชำระเงนิมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเข้า

บัญชี ทีน่ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจำแลว้เทา่นัน้  

2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ที่เดินทาง ทีม่ีอายุการใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  

3.หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ให้
ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ่ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้ง
เจ้าหน้าทีไ่มว่่าจะกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน  

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 

ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน

กว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน 
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ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเปน็หมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์ีความ
จำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด   

เงือ่นไขการชำระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 21 วนักอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมผ่า่นการ

อนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุำเปน็ ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.ทางบริษัทได้สำรองทีน่ั่งพรอ้มชำระเงินมดัจำค่าตัว๋เครื่องบนิแล้ว  หากท่าน
ยกเลิกทวัร ์ไมว่่าจะด้วย สาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจำตั๋ว
เครื่องบนิ ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบนิและ

ช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตั๋วเครื่องบนิทำการออกแล้ว แตท่่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ ค่าใช้จ่ายตามที่เกดิข้ึนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการ

บิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.นัง่ที ่Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉนิ และผู้ที่จะนัง่ตอ้งมี
คุณสมบัตติรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเปน็ผู้ทีม่ีร่างกายแข็งแรง และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปญัหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได้ (น้ำหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ที่มปีัญหาทางด้านสุขภาพและ

ร่างกาย และอำนาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาที่เช็คอนิเท่านั้น 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
1.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและ
มผีลทำใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจำนวนทีบ่รษิทัฯกำหนดไว ้(25 ทา่นขึน้

ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
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2.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีที่เกิดเหตุจลาจล สงคราม สึ
นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ เนื่องจากอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ  
3.กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรับรองแพทย์จาก

โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป 
แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได้คือ ค่าธรรมเนียมในการ
มัดจำตั๋ว  

4.กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของ

เจ้าหน้าที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่นืคา่ทวัร์
ทัง้หมด 
5.กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของ

เจ้าหน้าที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่นืคา่ทวัร์
ทัง้หมด 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทำให้

ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/

3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ิดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพัก

แบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตรุกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่

ในแถบที่มีอุณหภูมติ่ำ  

3.กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปน็ผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรอืย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตรุกี ที่มลัีกษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็น
ห้องเด่ียวอาจเปน็ห้องที่มีขนาดกะทัดรตั และไม่มอี่างอาบน้ำ ซึง่ข้ึนอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 
***********************************************************************************
**************** 
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การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ 
ศูนยร์บัคำรอ้งขอวซีา่ 

**ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วนัทำการ  
ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

ค่าทำวีซ่าปกตโิดยประมาณ 3,500.- บาท 
**หากลูกค้าท่านใด ต้องการทำวีซ่าด่วน ราคาค่าทำวีซ่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 
การเตรียมเอกสาร  

1. สำหรับบุคคลทั่วไป 
• หนังสือเดินทางมีอายุเหลือนับจากวัน

เดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 
เดือน (ถ้าท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้
แนบมาด้วย)  

• ร ูปถ่ายสี  2” จำนวน 2 ร ูป (ไม ่สวม
แว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับ
ปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ย้ิม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้อง
ไม่เป็นลวดลาย และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)   

• สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน 
• กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ/เบอร์บ้าน/เบอรท์ี่ทำงาน/ที่

อยู่ เพื่อใช้ในการย่ืนขอวีซ่า 
• กรณีที่ผู้เดินทางสมรส และเอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, 

(ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร  
• สำเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถ้ามี)  
• หลักฐานการเงิน (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ 

STATMENT เล่มเดียวกัน) 
1. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชี

ออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ ชื่อเจ้าของ
บัญชี ให้ครบถ้วน (สะกดชื ่อ-นามสกุลให้ถ ูกต ้องตามหน้า
พาสปอร์ต) มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ย่ืนวีซ่า 

2. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนทีจ่ะย่ืนวซี่า มี
ยอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอด
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แสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง
ตามหน้าพาสปอร์ต) มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ย่ืนวีซ่า 

3. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อัพเดทให้เป็นปัจจุบันและนำสมุดไป
แสดงให้เจ้าหน้าที่สถานทูตในวันสัมภาษณ์ 
** ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกัน
เท่านั้น ** 

• หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที ่ท่านทำงานอยู่ 
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับ
จริง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็น
เจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื ่อกิจการ และชื ่อผู ้เดินทางเป็น
หุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย     

3. กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือ
ช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน
นั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวย่ืนต่อสถานทูตได้   

2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือน
บุคคลทั่วไป และขอเพิ่มเติมดังนี้)  
• หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัยเท่านั้น  
3. สำหรบัเดก็ ที่ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสาร

เพิ่มเติมดังนี้) 
• หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ (ถ้าเดินทาง

พร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำ)  
• หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
• กรณีผู ้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปีขอสำเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)  
• สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)   
• ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา 
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• กรณีที่บิดา หรือมารดาเป็นข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน
จากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด  

• หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึง
ปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา  

• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดา และมารดาของผู้เดินทาง 
4. สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย 

• กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลา
พิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั ้นต้องเปลี ่ยนเป็นหนังสือ
เดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

• ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย
ก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่
กับทางสถานทูต) 

 
*** กรณุาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบเุพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่

ของทา่น *** 
 
หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
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เอกสารขอยืน่ SCHENGEN VISA  สเปน 

 ***กรณุากรอกขอ้มลูเปน็ภาษาองักฤษ เทา่นัน้ ***  

 

1. ช่ือ-นามสกุล ผู้เดินทาง (ภาษาไทย)   

2. ช่ือ-นามสกุล ผู้เดินทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วัน/เดือน/ปีเกดิ   เช้ือชาติ  สัญชาติ 
สถานที่เกดิ      ประเทศ     

4. ที่อยู่ (ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้ง
รายละเอียด)     
    
รหัสไปรษณีย์   
4.1 ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนีม้าเปน็เวลา  ปี    เดือน 
4.2 โทรศัพทบ์้าน   
 4.3 ทีท่ำงาน   
 4.4 มือถือ    
 4.5 โทรสารFax   
 4.6 E-Mail   

 5.   มหีนงัสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด     เล่ม      
5.1 หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า   

                 วันที่ออก   หมดอายุ   
5.2 หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า   

                 วันที่ออก   หมดอายุ   

6. หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขที ่   
วันที่ออก   หมดอายุ   

   7.   ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ10 ปี) วันเดือนป ีที่ไป รวมกี่วนั และวตัถุประสงค์
ในการไป 

7.1 ประเทศ   
        

 วันที่เดินทางไป   วันที่เดินทางกลับ   
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       เหตุผลในการเดินทาง   
 7.2 ประเทศ   

        วันที่เดินทางไป   วันที่เดินทางกลับ   
       เหตุผลในการเดินทาง   
7.3 ประเทศ   

        วันที่เดินทางไป   วันที่เดินทางกลับ   
       เหตุผลในการเดินทาง   
7.4 ประเทศ   

        วันที่เดินทางไป   วันที่เดินทางกลับ   
       เหตุผลในการเดินทาง   
7.5 ประเทศ   

        วันที่เดินทางไป   วันที่เดินทางกลับ   
       เหตุผลในการเดินทาง   
7.6 ประเทศ   

        วันที่เดินทางไป   วันที่เดินทางกลับ   
       เหตุผลในการเดินทาง   
7.7 ประเทศ   

        วันที่เดินทางไป   วันที่เดินทางกลับ   
       เหตุผลในการเดินทาง   
7.8 ประเทศ   

        วันที่เดินทางไป   วันที่เดินทางกลับ   
       เหตุผลในการเดินทาง   
7.9 ประเทศ   

        วันที่เดินทางไป   วันที่เดินทางกลับ   
       เหตุผลในการเดินทาง   
7.10 ประเทศ   

       วันที่เดินทางไป   วันที่เดินทางกลับ   
        เหตุผลในการเดินทาง   

8. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศองักฤษหรอืไม ่  

8.1 หาก
ท่านเคยเข้าประเทศองักฤษเมื่อ   

8.2 วัน
เดือนปทีี่เคยเข้าครั้งล่าสุด   
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8.3 รวม
ทั้งหมดกีว่ัน   

8.4 วัตถุ
ประสงค์ในการไป   

9. ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวซี่าองักฤษ หรือประเทศอืน่ๆหรือไม ่  

9.1 หาก
ท่านเคย เคยถกูปฏิเสธจากประเทศ   

9.2 สาเ
หตใุนการถกูปฏิเสธวซี่า   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หย่า และมทีะเบียนหย่า (ตอ้ง
นำมาแสดงด้วย) 

        ❍ แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน) ❍ แต่งงาน และมทีะเบียนสมรส (ต้อง
นำมาแสดงด้วย) 

 
ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจ่าย
ตา่งๆ 

11. งานปัจจุบันทำอาชีพ, ตำแหนง่ (โปรดระบุเปน็ภาษาอังกฤษ) 

11.1 ช่ือ
บริษัทที่ทำงาน   

11.2 วัน
ที่เริ่มการทำงาน   

11.3 ที่
อยู่ของบริษัททีท่ำงาน   

12. ท่านมรีายได้นอกเหนือจากงานประจำหรือไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไม่มี
   

12.1 ถ้ามี
โปรดกรอกรายละเอียด   

12.2 เงินเดือน        บาท 

13. รายได้รวมต่อเดือนจากทุกงานทีท่่านทำ     บาท 
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14. ท่า
นมีรายรับจากแหล่งอื่นๆหรือไม่รวมทั้งเพื่อนๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได้   
บาท ❍ ไม่ม ี
 14.1 ถ้ามีโปรดแสดงรายละเอียด   

      15. ท่านได้มีการออมเงนิ เช่น ได้ซื้อบ้าน , ที่ดิน , อสังหาริมทรพัย์ , ซื้อหุ้นเล่น
แชร์หรอืไม ่

❍ ม ีโปรดแจ้งรายละเอียด และระบุจำนวน              ❍ ไม่ม ี

16. ท่า
นแบง่รายได้ของท่านให้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร ่  

17. ท่า
นได้ใช้เงนิส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่   

18. ใน
การเดินทางครั้งนีใ้ครเปน็คนออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน   

19. ใคร
เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร   

20. ถ้ามี
คนจ่ายให้ท่านไม่ว่าจะเปน็บางส่วนหรอืทัง้หมด เขาได้จ่ายให้เปน็จำนวนเงิน
เท่าไหร ่  

21. ค่าใ
ช้จ่ายส่วนตัวของท่านในการไปอังกฤษเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่   

 
กรณสีมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

22. ช่ือ-
นามสกุล ของคู่สมรส   
22.1 วนั/เดือน/ปีเกิด ของคู่สมรส   
22.2 เช้ือชาติ               สัญชาติ   
22.3 หมายเลขหนงัสือเดินทาง   วันที่ออก   หมดอายุ   
22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของคู่สมรส   
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กรณทีีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน 

23. ช่ือ-
นามสกุล ของบุตรคนที่ 1   
วัน/เดือน/ปีเกดิ ของบตุร   เช้ือชาติ   สัญชาติ    
สถานที่เกดิ   หมายเลขหนังสือเดินทาง   
วันที่ออก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบันบตุรอาศัยอยู่ที ่  
  
ช่ือ-นามสกุล ของบตุรคนที ่2   
วัน/เดือน/ปีเกดิ ของบตุร   เช้ือชาติ   สัญชาติ    
สถานที่เกดิ   หมายเลขหนังสือเดินทาง   
วันที่ออก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบันบตุรอาศัยอยู่ที ่  
  
ช่ือ-นามสกุล ของบตุรคนที ่3   
วัน/เดือน/ปีเกดิ ของบตุร   เช้ือชาติ   สัญชาติ    
สถานที่เกดิ   หมายเลขหนังสือเดินทาง   
วันที่ออก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบันบตุรอาศัยอยู่ที ่  
  
ช่ือ-นามสกุล ของบตุรคนที ่4   
วัน/เดือน/ปีเกดิ ของบตุร   เช้ือชาติ   สัญชาติ   
สถานที่เกดิ   หมายเลขหนังสือเดินทาง   
วันที่ออก   หมดอายุ   โทร   
ปัจจุบันบตุรอาศัยอยู่ที ่  
  
 

ขอ้มลูของบดิา และมารดา 

24. ประวตัิของบิดา  
ช่ือ-นามสกุล ของบิดา   
วัน/เดือน/ปีเกดิ ของบิดา   สถานที่เกิด   
ประเทศที่เกิด   เช้ือชาติ   สัญชาติ    
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หมายเลขหนงัสือเดินทาง    วนัที่ออก   หมดอายุ   

25. ประวตัิของมารดา  
ช่ือ-นามสกุล ของมารดา   
วัน/เดือน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานที่เกิด   
ประเทศที่เกิด   เช้ือชาติ   สัญชาติ    
หมายเลขหนงัสือเดินทาง    วนัที่ออก   หมดอายุ   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


