บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จท่องเที ่ยวเลขที ่ 11/1967

= = = อำนวยกำรทัวร์โดย = = =
“คุณปั่น” ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ ว ..... นักเรียนเก่าสเปน
*** พิเศษ ... ชิมข้ าวผัดสเปน + หมูหันสเปน ***
มหาวิหารโทเลโด้ – แมดดริด – พระราชวังหลวง
เซโกเวีย – ปราสาทอัลกาซาร์ – ซาลามังกา – ปอร์ โต
โกอิมบรา – โบสถ์แม่ พระฟาติมา – ซินทร้ า – เคป เดอรอก้า – ลิสบอน
*** ชมการเต้นระบาฟลามิงโก้สุดเร้ าใจ ***
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กำหนดกำรเดินทำง

14-21 ก.ค. / 3-10 ธ.ค. 2562 (59,900.-)
..... รำยละเอียดกำรเดินทำง .....

วันแรกของกำรเดินทำง
18.45 น.

กรุงเทพฯ – แมดดริด (สเปน)

ประตูทำงเข้ำที่ 10
เคำน์เตอร์แถว U สำยกำรบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK .. TURKISH AIRLINE) ....
คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผู้โดยสำรขำออก

เจ้ำหน้ำที่เอฟวีนวิ ทัวร์ ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
 บริษัทฯ จัดเตรียมป้ำยชือ่ ของท่ำนพร้อมโบว์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะ
 หัวหน้ำทัวร์อำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะนำมำแจกคืนให้ท่ำน
พร้อมได้จดั เตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมำณทีม่ ำกกว่ำ 100 มิลลิลติ ร
ห้ำมนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้อื ภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE เท่ำนั้น
***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่ำนกรุณำตรงต่อเวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสำรเครือ่ งบิน Boarding Pass
21.45 น.
ออกเดินทำงสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 065
(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ 10 ชั่วโมง 25 นำที)




วันที่สองของกำรเดินทำง
04.00 น.
07.15 น.
10.40 น.

แมดดริด – โทเลโด้ – แมดดริด

เดินทำงถึงกรุงอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทำงสู่กรุงแมดดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ TK 1857
(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ 3 ชั่วโมง 30 นำที)
เดินทำงถึง กรุงแมดดริด ประเทศสเปน มหำนครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้
ทรงย้ำยที่ประทับจำกเมืองโทเลโดมำไว้ที่นี่ และประกำศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่
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(เวลำยุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลำยุโรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโทเลโด้ เมืองประวัติศำสตร์ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ ”เมืองป้อมน้อย” ใน
อดีตเป็นเมืองหลวงเก่ำของสเปน และเคยถูกชำวโรมันเข้ำยึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมำแล้ว
ปัจจุบันอำรยธรรมของชนต่ำงชำติครั้งก่อน ยังคงฝังแน่น
คละกันอยู่ในชีวิตประจำวันของชำวเมือง ลักษณะผังเมือง
โทเลโด้ เป็นเอกลักษณ์ที่น่ำชื่นชมที่สุดของกำรจัดสร้ำง
เมืองโบรำณอันสมบูรณ์แบบ ตัวเมืองรำยล้อมด้วยเนินเขำ
มำกมำย ประดุจ กำแพงธรรมชำติด้วยหุบผำ 3 แห่งโดยมี
แม่น้ำทำโคเป็นเส้นทำงคมนำคม นอกจำกนี้เมืองโทเลโด้
เป็นใจกลำงของประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ปัจจุบนั ได้รับรองจำกยูเนสโก้ประกำศให้เมืองเก่ำ
โทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก
(ระยะทำงประมำณ 73 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 15 นำที)
13.30 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
... ลิม้ รสข้ำวผัดสเปนแบบซีฟดู้ ...
*** โดยร้ำนนีส้ มเด็จพระพีน่ ำงฯ เคยเสด็จมำแล้ว ***
พร้อมชมจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ ของเมืองโทเลโด้
บ่ำย
นำท่ำนเข้ำชม มหำวิหำรแห่งโทเลโด้ มหำวิหำรทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในสเปน เริ่มสร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227
อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กำลังแพร่หลำยอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493
ถือเป็นมหำวิหำรสไตส์โกธิคที่สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่ง
และเป็นศูนย์กลำงแห่งศำสนำคริสต์ใน
ประเทศสเปนอีกด้วย ชมห้องเก็บสมบัติของบิช็อบแห่งโทเลโด้ ที่เต็มไปด้วยมงกุฎ และคฑำเพชร
จำกนั้น นำท่ำนเดินลัดเลำะ
ตำมตึกรำมบ้ำนช่องเก่ำแก่สมัย
โรมัน
ท่ำนจะประทับใจกับ
ควำมงดงำมและควำมเก่ำแก่
ของโทเลโด้
ซึ่งเหมือนกับ
พิพิธภัณฑ์ทั้งเมือง นำท่ำนชม

โรงงำนผลิตเครือ่ งถมของสเปน
ดำมำสกิโน่ ที่สวยงำมด้วยกำรนำทองและเงินมำตีเป็นเส้นและตอกลงบนโลหะสีดำ เป็นงำน
ฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้มำช้ำนำน
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงกลับกรุงแมดดริด
(ระยะทำงประมำณ 73 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 15 นำที)
19.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม AXOR FERIA หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น

จำกนั้น

12.30 น.
บ่ำย

แมดดริด (พระรำชวังหลวง + ระบำฟลำมิงโก้)

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนผ่ำนชม น้ำพุทจี่ ตั รุ สั ซีเบเลส ชมรูปแกะสลักหินอ่อนเทพธิดำซี
เบเลส นั่งบนรถ ซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตัว ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน
เช่นกัน จำกนั้น นำท่ำนชมสัญลักษณ์ที่สำคัญ รูปปัน้ ดอน กิโฆเต
วีรบุรุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกำยไฟแห่งควำมหวังใหม่ในชีวิตที่
ดีกว่ำ ให้แก่มวลมนุษยชำติภำยใต้ข้อกล่ำวหำว่ำ เป็นนักอุดมคติลม ๆ
แล้ง ๆ จำกวรรณกรรมสเปนชื่อดัง “Don Quixote de la Moncha”
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของ พระรำชวังหลวง (PALACIO REAL)
ตั้งอยูบ่ นเนินเขำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซำนำเรส ที่มีควำมงดงำมโอ่
อ่ำอลังกำรไม่แพ้พระรำชวังอื่นในทวีปยุโรป เนื่องจำกแนวควำมคิดเปรียบเทียบควำมใหญ่โต
ของพระรำชวังแวร์ซำยส์ และควำมสวยงำมของพระรำชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระรำชวังหลวงแห่ง
นี้จึงถูกสร้ำงด้วยหินทั้งหลัง ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บำร็อค โดยกำรผสมผสำน ระหว่ำงศิลปะ
แบบฝรั่งเศส และอิตำเลียน ชมควำมยิ่งใหญ่ภำยในวังซึ่งประกอบด้วยห้องต่ำง ๆ มำกมำยถึง
2,830 ห้อง ภำยในตกแต่งอย่ำงวิจติ รตระกำรตำ ด้วยภำพเขียนสีบนเพดำน โคมไฟแก้วเจียรไน

เสำหินอ่อน และประดับประดำทั่ววังด้วยงำนศิลปะมำกมำย ซึ่งนอกจำกจะมีกำรตกแต่งอย่ำง
งดงำมแล้ว ยังเป็นที่เก็บภำพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วำดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่ำต่ำงๆ
อำทิ พัดโบรำณ, นำฬิกำ, หนังสือ, เครื่องใช้, อำวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยำนหลวงที่มีกำรเปลี่ยน
พันธุ์ไม้ทุกฤดูกำลดอกไม้งดงำมตลอดปี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำ พลำซ่ำร์ มำยอร์ (PLAZA MAYOR) เป็นจัตุรสั ใหญ่ใจกลำงเมืองเก่ำอดีต
ใช้ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ เป็นที่ประกอบพิธีรำชำภิเษก และงำน
ฉลองพิธีสำคัญ ๆ เป็นที่ประลองฝีมือของบรรดำอัศวิน และเคยเป็นแหล่ง
สู้รบอย่ำงดุเดือด ระหว่ำงทหำรของนโปเลียนกับชำวสเปน ปัจจุบันยังคง
มีบรรยำกำศ และควำมงำมสมัยศตวรรษที่ 17 จำกนั้น นำท่ำนสู่จุด
ศูนย์กลำงของเมือง คือ ปัวร์ตำ้ เดล โซล หรือจุดกึง่ กลำงเมืองกิโลเมตร
ที่ศูนย์ หรือประตูพระอำทิตย์ ซึ่งเชื่อกันว่ำหำกตั้งจิตอธิษฐำนในระหว่ำง
ที่เหยียบบนจุดกลำงเมืองนี้ จะสมปรำรถนำในสิ่งทีห่ วังไว้ทุกอย่ำง จำกนั้น ให้ท่ำนเดินเที่ยว
walking street ช้อปปิ้งสินค้ำตำมร้ำนค้ำที่มีชื่อเสียง
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19.30 น.
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง พร้อมชมระบำฟลำมิงโก้อนั ลือชือ่ ด้วยจังหวะ
กระทืบเท้ำมัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรี และกำรเต้นรำซึ่ง
เป็นศิลปะประจำชำติและสร้ำงชื่อของชำวสเปน
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม AXOR FERIA หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง

แมดดริด – เซโกเวีย – ซำลำมังกำ

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซโกเวีย เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสิ่งก่อสร้ำงตั้งแต่สมัยของยุค
โรมันหลงเหลืออยู่ เช่น ท่อส่งน้ำของชำวโรมัน ใช้สำหรับลำเลียงน้ำจำกแม่น้ำริโอ เลเดสม่ำ
เข้ำมำใช้ในเมือง มรดกชิ้นนี้ใช้งำนมำแต่อดีตและเพิง่ เลิกใช้กันไปในไม่กี่สิบปีที่ผ่ำนมำนี้เอง
(ระยะทำงประมำณ 97 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที)
จำกนั้น
นำท่ำนชม ปรำสำทอัลกำซำร์ (คำว่ำอัลกำซำร์) ในภำษำอำระบิคแปลว่ำปรำสำท หลำยคน
เรียกปรำสำทแห่งนี้ว่ำปรำสำทแห่งเทพนิยำย
เพรำะควำมสวยสง่ำงำมที่มองเห็นได้จำก
ภำยนอก ตั้งอยูบ่ นชะง่อนผำสูงชันที่ที่แม่น้ำสองสำยไหลมำบรรจบกัน สร้ำงขึ้นในสมัยศตวรรษ
ที่ 13 แล้วได้รับกำรต่อเติมในศตวรรษที่
15 และ 16 มีลักษณะเหมำะแก่กำรตั้งรับ
ข้ำศึกในอดีต เพรำะมีทั้งช่องใบเสมำ
ขนำดใหญ่ ใช้สำหรับติดตั้งอำวุธยิงได้
และมีช่องสำหรับเทน้ำเดือดเพื่อทำลำย
กองทัพข้ำศึกที่เข้ำประชิดกำแพงเมือง
ภำยในปรำสำท เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงของมีค่ำทำงประวัติศำสตร์ทั้งหลำย ห้องใต้หลังคำ
เป็นที่แสดงแสนยำนุภำพของอำวุธในสมัยกลำง และในปี ค.ศ. 1975 ยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เซ
โกเบียเป็นมรดกโลกทำงศิลปะวัฒนธรรม
จำกนั้น
นำท่ำนชม ท่อส่งน้ำโรมัน ขนำดใหญ่โตมหึมำที่สุดเท่ำที่มีในโลก ส่งน้ำข้ำมหุบเขำ เป็น
สัญลักษณ์ว่ำครั้งหนึ่งอำณำจักรโรมันเคยปกครองแผ่นดินนี้นำนกว่ำหกร้อยปี
มีควำมยำว
ทั้งสิ้น 728 เมตร มีเสำสูง 29 เมตรที่
จุดสูงสุด และมีมำกถึง 128 ต้น ทั้งที่มี
อำยุร่วม 2,000 ปี นับเป็นท่อส่งน้ำที่มี
สภำพสมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่
จำกนั้น นำท่ำนชมจัตุรัสกลำงเมืองเก่ำ
ที่เป็นที่ตั้งอำคำรสำคัญ ๆ เช่น ศำลำ
กลำง โรงละคร ฮวน บรำโว่ อีกด้ำนของจัตุรสั เป็นมหำวิหำรขนำดใหญ่ ซึ่งสร้ำงขึ้นใหม่แทนที่
ของเดิมที่ถูกทำลำยลง และได้เอำอิทธิพลศิลปะของยุคเรอเนสซองซ์มำประยุกต์ใช้

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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12.30 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง
(*** หมูหนั สเปนดีเลิศ ***)
ชมวิธีกำรทีเ่ ชฟจะใช้จำนสับแทนมีด .... แล้วโยนจำนโครม
ทิ้งลงไปกับพืน้ ให้แตกกระจำย เพือ่ แสดงให้เห็นว่ำเป็นจำนจริง ๆ
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำลำมังกำ ในแคว้นคำสตีลและเลออนทำงภำคตะวันตกของประเทศ
สเปน ตั้งอยู่บนที่รำบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส เป็นเมืองที่มีควำมสำคัญ เนื่องจำกเป็นศูนย์กลำงของ
กำรค้ำขำยในสมัยโรมันเรืองอำนำจ ปัจจุบันเมืองนี้
ได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกจำกยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1988
จำกนัน้ นำท่ำนสู่ พลำซ่ำ มำยอร์ ศูนย์กลำงของเมือง
ที่สร้ำงโดยศิลปะสไตล์บำร็อค ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ควำมร่ำรวยในยุคศตวรรษที่ 16-18 จำกนั้น อิสระให้
ท่ำนได้เดินเล่นชมเมืองตำมอัธยำศัย
(ระยะทำงประมำณ 172 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 30 นำที)
19.00 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก โรงแรม GRAN CORONA หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง

ซำลำมังกำ – ปอร์โต้ (โปรตุเกส) – โกอิมบรำ

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองปอร์โต้ ทำงเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงถึง “ไวน์ปอร์โต้” ซึ่งเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในกำรดื่มไวน์ และเป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอันดับสองและตั้งอยู่ริมแม่นำโดรู
้
และเมืองนี้ยังได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
ยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้วย
(ระยะทำงประมำณ 353 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5 ชั่วโมง 15 นำที)
13.30 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนชมควำมงำมของ เมืองมรดกโลกปอร์โต้ โดยเริ่มจำกย่ำนจตุรัสอเลียโดส เป็นจตุรัสใจ
กลำงเมืองปอร์โต้
ที่ประกอบด้วยอำคำรสวยงำมที่เป็นที่ทำกำรของ
ธนำคำรและโรงแรม และศำลำว่ำกำรเมือง จตุรัสแห่งนี้เป็นจตุรัสขนำด
ใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอำคำรสถำปัตยกรรมเก่ำแก่ของปอร์โต้ จำกนั้น
นำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ์หลักที่เก่ำแก่ที่สุดของเมือง อำยุกว่ำพันปี
โบสถ์แห่งนี้สร้ำงอยูบ่ นเนินที่สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
และ
แม่น้ำดูว์โร เป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่ง
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโกอิมบรำ อีกเมืองหนึ่งที่สำคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนินเขำเหนือ
แม่น้ำมอนเดโก ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอำณำจักรโรมันได้รับกำรเรียกขำนว่ำ เอมีเนียม และ
ได้ถูกยึดครองโดยชำวแขกมัวร์ในปี ค.ศ.711
(ระยะทำงประมำณ 123 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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จำกนั้น

นำท่ำนชมเมืองโกอิมบรำ เป็นเมืองที่เชื่อมกำรค้ำระหว่ำงชำวคริสต์ทำงเหนือและชำวมุสลิมทำง
ใต้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลที่ 1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมือง
โกอิมบรำ จำกนั้น นำท่ำนสูม่ หำวิทยำลัยโกอิมบรำ มหำวิทยำลัยทีเ่ ก่ำแก่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1290 แต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระรำชวังหลวง โดยกษัตริย์ คิงส์จอห์นที่ 3 ในปี ค.ศ.
1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตล์บำร็อคที่สวยงำม

19.00 น.
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก โรงแรม TRYP หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น

โกอิมบรำ – โบสถ์แม่พระฟำติมำ –
ซินทร้ำ – เคป เดอรอก้ำ – ลิสบอน

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฟำติมำ เมืองสำคัญทำงศำสนำของคริสต์ศำสนิกชน เนื่องจำกเมืองนี้
เป็นที่ตั้งของโบสถ์ศักดิส์ ิทธิ์ โบสถ์แม่พระฟำติมำ จำกนั้น นำท่ำน เข้ำชมโบสถ์แม่พระฟำติมำ
(The lady of Fatima Basilica) โบสถ์โรมันคำทอลิกเริ่มก่อสร้ำงในปี 1928 แล้วเสร็จในปี

1953 บริเวณโถงกลำงมีรูปปั้นพระแม่มำรี โบสถ์แห่งนี้มีควำมศักดิส์ ิทธิ์
และเป็นหนึ่งในหลำยเส้นทำงของคริสต์ศำสนิกชนในกำรแสวงบุญ ชม
รูปปั้นพระแม่มำรี ที่มีควำมศักดิส์ ิทธิ์และเป็นหนึ่งในหลำยเส้นทำงของ
คริสต์ศำสนิกชนในกำรแสวงบุญ
ที่มีควำมเชื่อว่ำพระแม่มำรีได้เคย
ปรำกฏตัวให้เด็กน้อย 3 คนเป็นครั้งแรกในวันที่ 13 พฤษภำคม 1917
ได้แก่ ลูเซีย ฟรำงซิสโก และยำชินตำ ได้พบกับพระแม่มำรีอำ หรือแม่
พระประจักษ์ ที่ทรงเสด็จมำมอบข่ำวสำรจำกสวรรค์ให้กับมนุษย์ พระแม่เสด็จปรำกฎตัวให้เด็ก
น้อยทั้ง 3 คนเห็น กำรเจอปรำกฎกำรณ์เหนือธรรมชำติ ทำให้เด็กต้องแอบมุดเข้ำไปหลบในถ้ำ
(ซึ่งปัจจุบันถ้ำได้ตันไปแล้ว)
แม่พระได้บอกกับเด็กทั้งสำมคนถึงเหตุผลที่พระองค์ลงมำจำก
สวรรค์ เพื่อให้ลูเซียได้บันทึกไว้ถึงคำทำนำยและคำสอนของพระแม่มำรี ซึ่งเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ลู
เซียได้บันทึกไว้ ก็ล้วนเป็นควำมจริงที่ปรำกฏขึ้นมำในภำยหลัง
(ระยะทำงประมำณ 89 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 30 นำที)
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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จำกนั้น

13.30 น.
บ่ำย
จำกนั้น
18.30 น.
จำกนั้น

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซินทร้ำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองตำกอำกำศ
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ตั้งของพระรำชวังซินทร้ำ
ที่สวยงำม ที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็นมรดก
โลกอีกด้วย
(ระยะทำงประมำณ 128 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง ไก่ยำ่ งสูตรอร่อยแห่งซินทร้ำ
นำท่ำนเดินทำงเลำะเลียบชำยฝั่งมหำสมุทรแอตแลนติกเพื่อเดินทำงสู่ เค้ป เดอรอก้ำ ซึ่งเป็น จุด
ตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นที่ที่มีแผ่นดินเป็นที่สุดท้ำยก่อนเป็นมหำสมุทรแอตแลนติค
(ระยะทำงประมำณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 30 นำที)
นำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ได้รับกำรบูรณะขึ้นมำใหม่จำกเหตุกำรณ์
แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคำบสมุทรไอบีเรีย
(ระยะทำงประมำณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม VIP ART’S หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้ำ
จำกนั้น

จำกนั้น

ลิสบอน – กรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนชม กรุงลิสบอน ผ่ำนชม สะพำนแขวนทีย่ ำวที่สดุ ในยุโรป ซึ่งสะพำนนี้มีชื่อว่ำ PONTE 25
ABRIL (ซึ่งเมื่อวันที่ 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดกำรปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกำรปกครองมำสู่ระบอบ
ประชำธิปไตย) ชมทัศนียภำพของแม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่ำนใจกลำงเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำ
ที่กว้ำงใหญ่ไพศำลรำว
กับทะเล
และ
ยิ่งกว่ำนั้นโปรตุเกส
ถูกโอบล้อมด้วย
ชำยหำดยำวกว่ำ 170 กม. ของผืนมหำสมุทรแอตแลนติก ผ่ำนชมบริเวณเมืองเก่ำลิสบอน
“โอลด์ซิต”ี้ และจัตุรสั กำรค้ำ สร้ำงขึ้นในสมัยมำร์ควิส เดอ ปอมแปล เป็นนำยกรัฐมนตรี
นำท่ำนผ่ำนชม วิหำรเจโรนิโมส ได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรยูเนสโก้วำ่ เป็นมรดกโลก วิหำร
แห่งนี้มีควำมสวยงำมด้วยศิลปะแบบโกธิค ซึ่งจะมีควำมแปลกกว่ำที่อื่น
คือ เป็นผลงำนอันเยี่ยมยอดของงำนสถำปัตยกรรมที่เรียกกันว่ำ มำนู
เอลไลน์ ใช้เวลำก่อสร้ำงทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ วิหำรเก่ำแก่แห่งนี้
สร้ำงขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์แมนนูเอลที่ 1 องค์สำคัญที่สุดที่
สร้ำงชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่งประสบควำมสำเร็จจำกกำรส่งนักเดินเรือ
ล่องมหำสมุทร เพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลก และมีควำมสำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ โดยเฉพำะเป็นที่ฝังศพของวำสโกดำกำมำ นักเดินเรือชื่อดัง ที่ได้เดินทำงสู่อินเดีย
เป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498
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จำกนั้น

จำกนั้น
15.45 น.
22.25 น.

นำท่ำนชม หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) โบรำณสถำนที่สร้ำงขึ้นใน
ศตวรรษที่ 16 สร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมเก่ำ สมัยที่นครลิสบอนอยู่
ภำยใต้กำรยึดครองของชนชำติมัวร์ เดิมสร้ำงไว้กลำง
น้ำ เพื่อใช้เป็นป้อมปรำกำร และประภำคำร รวมทั้ง
เป็นคุกอีกด้วย อดีตเคยเป็นป้อมรักษำกำรณ์ดูแลกำร
เดินเรือเข้ำออก และเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเดินเรือ
ออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของวำสโก ดำกำมำ และนักเดินเรือชำวโปรตุเกส
เป็นอีกตัวอย่ำงหนึ่งของสถำปัตยกรรมมำนูเอลไลน์ที่สวยงำมอีกแห่งหนึ่ง
นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินลิสบอน
ออกเดินทำงสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 1760
(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ 3 ชัว่ โมง 20 นำที)
เดินทำงถึงกรุงอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่แปดของกำรเดินทำง
01.25 น.
15.00 น.

กรุงเทพฯ

ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินโดยประมำณ 9 ชัว่ โมง 30 นำที)
เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ………………

**** END OF TOUR ****
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*** หมำยเหตุ :- ***
- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว
- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจัดงำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น
- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น
ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุตำ่ ง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน
ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพิบัติธรรมชำติตำ่ ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-108-8666
คุณบุม๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้

สกุลเงิน

สเปน, โปรตุเกส ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)

ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่ำงๆ ในทวีปยุโรป (℃)
เมือง
แมดดริ ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ถ้ำท่ำนเจอสิง่ เหล่ำนี้ ...... ถึงแม้วำ่ พำสปอร์ตของท่ำนยังไม่หมดอำยุกต็ ำม
บริษทั ฯ ขอแนะนำว่ำควรต้องไปทำพำสปอร์ตใหม่กอ่ นมำทำกำรจองทัวร์
- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปัจจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ...
บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพำสปอร์ตมำก่อน
หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตำ
หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตำ ทำปำกใหม่
หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม
ผ่ำตัดขำกรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน
- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่สำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรชำรุดเสียหำย ผิดไปจำก
เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น
หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,
หรือมีกำรเปียกน้ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ
ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว)
************************************************

ว่ำด้วยเรือ่ ง “คดีควำม / กำรตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลที่มี “คดีควำม / คำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ ....
เช่น บำงท่ำนมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง
- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์
ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่ำนี้ ทำงบริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึ่งอยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
ถือเป็นควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำควำมเข้ำใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐำนกำรทำวีซำ่ สเปน
1. หนังสือเดินทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกินกว่ำ 6 เดือน และเหลือหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย…3…หน้ำ
2. รูปถ่ำยสี-ปัจจุบนั ขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉำกหลังสีขำว ...เท่ำนัน้ ...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ำน / สำเนำบัตรข้ำรำชกำร /
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ -นำมสกุล / สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำใบหย่ำ /
สำเนำสูตบิ ตั ร (ในกรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีขนึ้ ไป) อย่ำงละ....2...ชุด
4. หลักฐำนกำรทำงำน
ไ

(จดหมำยรับรองกำรทำงำน เป็นภำษำอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น)

(กรุณำระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชอื่ สถำนทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ำยสำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไม่เกิน 1 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด
- พนักงำนบริษัท / ข้ำรำชกำร ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรทำงำน
(ระบุวนั เข้ำทำงำน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลำทีจ่ ะเดินทำง ออกมำไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอำยุ…1… ชุด ถ่ำยสำเนำบัตรข้ำรำชกำร
- นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไม่เกิน 1 เดือน)
- ทำอำชีพอิสระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ทำ รำยได้
5. หลักฐำนด้ำนกำรเงิน ***จำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่ำงประกอบกัน*** (โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
- จดหมำยรับรองแบงค์ออกโดยธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษ (Bank Certificate) ออกมำไม่เกิน 1 เดือน (นับ
จำกวันทีพ่ นักงำนขำยแจ้งคิวยืน่ วีซำ่ ) สำหรับท่ำนที่ออกสปอนเซอร์รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ให้กับครอบครัว แสดงสำยสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสำรแสดงเห็นควำมสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้ำน หรือ
ทะเบียนสมรส .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ท่ำน
- ถ่ำยสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกย้อนหลัง 6 เดือน (สมุดบัญชีเล่มเดียวกับที่ไปขอจดหมำยรับรองสถำนะทำงกำร
เงินออกจำกธนำคำร Bank Certificate) ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ควรเลือกบัญชีที่มีกำรเข้ำออกเงินอย่ำง
สม่ำเสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ...1...ชุด
6. กรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีบริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำ/มำรดำ หรือเดินทำงไปกับบิดำ/มำรดำ ท่ำนใดท่ำน
หนึ่ง จะต้องทำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจำนงในกำรอนุญำต
ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหรือเขต โดยมีนำยอำเภอ หรือ ผู้อำนวยกำรเขตลง
ลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด….

**หมำยเหตุ**

- ค่ำบริกำรแปลเอกสำรทุกอย่ำงไม่รวมอยูใ่ นรำคำทัวร์
- สำเนำเอกสำรทุกฉบับ (...ลูกค้ำจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)
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แผนทีศ่ นู ย์ยนื่ วีซำ่ BLS สเปน
ที่อยู่ อำคำรอินเตอร์เชนจ์ (BTS อโศก หรือ MRT สุขมุ วิท) ชัน้ 22 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

***หมำยเหตุ***
- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน
ทำงสถำนทูตสเปนไม่อนุญำติให้ดงึ
พำสปอร์ตในระหว่ำงกำรยืน่ คำร้อง
- กำรสแกนลำยนิว้ มือทำงศูนย์ยื่นวีซ่ำ
BLS จะกำหนดวันสแกนลำยนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ต้อง
มำตำมวันนัดหมำยของทำง BLS
เท่ำนั้น ซึ่งจะกำหนดกำรล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำร
เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ
ให้ท่ำนอีกครั้ง)
- เอกสำรฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไป
ในวันสแกนลำยนิ้วมือ
บัตรประชำชน+สมุดเงินฝำกธนำคำร
หมำยเหตุ

1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระ
ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน
ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวย
ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง
สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตวั แทน
อำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนกำรยืน่ วีซำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่ นดุลพินจิ ของ
ทำงสถำนทูตฯ เท่ำนัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำม
ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก
หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
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อัตรำค่ำบริกำร .... โปรโมชัน่ สเปน-โปรตุเกส 8 วัน (TK)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

59,900.12,000.-

บำท
บำท

*** ไม่มรี ำคำพิเศษ สำหรับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 12 ปี รำคำเด็กจะเท่ำกับรำคำผูใ้ หญ่ ***
***หมำยเหตุ*** ถ้ำมำด้วยกันทัง้ หมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง
หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
ค่ำตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ รำคำพิเศษนี้ ... ไม่สำมำรถนำมำแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วำ่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบทำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์
(ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม)
ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำรทัวร์
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน
ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบุในรำยกำรทัวร์
หมำยเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตำ่
และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่ำตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก
ค่ำระวำงน้ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่ำบริกำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอำนวยควำมสะดวก ตำมจำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร
(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์)
ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุ และค่ำรักษำพยำบำล เฉพำะกรณีทไี่ ด้รบั อุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง
ไม่คมุ้ ครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คมุ้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทำง

*** ลูกค้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะซือ้ ประกันกำรเดินทำงเพิม่ ควำมคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษำพยำบำล / กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน / กระเป๋ำเดินทำง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท
- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท

ซื้อประกันเพิ่ม : กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋ โทร. 02-108-8666
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภำษี)
ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำทำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดทำเอง)
ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำอำหำรที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดูแลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง

7. ค่ำทิปพนักงำนขับรถยุโรป
8. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์คนไทย

(คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)
(คนละ 100 บำท x 8 วัน)

= ท่ำนละ 12 ยูโร
= ท่ำนละ 800 บำท

เงือ่ นไขกำรชำระค่ำบริกำร
กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมชำระเงิน ค่ำมัดจำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเว้นช่วง
สงกรำนต์ และปีใหม่ มัดจำท่ำนละ 30,000.- บำท ***) ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง …. มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทั้งหมด
ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง
 ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้วยกำร
โอนเงินผ่ำนบัญชี
ธนำคำร เมื่อได้ทำกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง
แฟกซ์ใบนำฝำกมำที่ 02-231-3399
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ
โปรแกรมที่
เดินทำง และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ติดต่อ
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยให้ทำ่ นชำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนบุคคล
ทั้งนีเ้ พือ่ ควำมปลอดภัยในกำรชำระเงินของท่ำนเป็นสำคัญ
หมำยเหตุ

ท่ำนทีต่ อ้ งกำรใบเสร็จในนำมนิตบิ คุ คล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี.้ a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันขึ้นไป
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000.- บำท
b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000.- บำท
c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 40,000.- บำท
d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

หมำยเหตุ
บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ทำให้ไม่สำมำรถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด
ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ
ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน
กรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน
หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ
ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง
ต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเที่ยวบิน,
กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ตำ่ งๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่
นอกเหนืออำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ
ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงือ่ นไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

*** หมำยเหตุ ***

ในกรณีทลี่ กู ค้ำต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (กำรแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณำแจ้งพนักงำนขำยก่อนล่วงหน้ำ 35 วัน หรือกรณีทลี่ กู ค้ำ ต้องทำกำรออก
ตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น

รำคำดังกล่ำวข้ำงต้น .... สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์
อัตรำแลกเปลีย่ น, ค่ำน้ำมัน และค่ำภำษีตำ่ ง ๆ ของสำยกำรบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์.............. โปรโมชั่น สเปน-โปรตุเกส 8 วัน (TK) .............วันเดินทาง.........................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา

ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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