บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วเลขที่ 11/01967

= = = อำนวยกำรทัวร์โดย = = =
“คุณปั่น” ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ..... นักเรียนเก่าสเปน
บาร์ เซโลน่ า – วิหารมอนต์ เซอร์ รัต – ซากราด้ า แฟมิเลีย – หมู่บ้านสเปน
ซาราโกซ่ า – แมดดริด – พระราชวังหลวง – โทเลโด้
เซโกเวีย – เอ้าท์ เล่ ต์ – ซาลามังกา – ปอร์ โต้ – โกอิมบรา
โบสถ์ แม่ พระฟาติมา – เคป เดอรอก้า – ลิสบอน
***พิเศษ*** ชิมข้ำวผัดสเปน + ชมกำรเต้นระบำฟลำมิงโก้ส ุดเร้ำใจ
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กำหนดการเดินทาง

29 เม.ย.-8 พ.ค. / 4-13 พ.ค. / 13-22 พ.ค. /
16-25 มิ.ย. / 8-17 ก.ค. / 12-21 ก.ค. / 5-14 ส.ค. /
11-20 ส.ค. / 21-30 ก.ย. / 12-21 ต.ค. / 21-30 ต.ค. 2565
..... รายละเอียดการเดินทาง .....

วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

กรุงเทพฯ – บาร์เซโลน่า

ประตูทางเข้าที่ 9
เคาน์เตอร์แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK .. EMIRATES AIRLINE)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

.... เจ้าหน้าทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
❖ บริษัทฯ จัดเตรียมป้ายชือ่ ของท่านพร้อมโบว์ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของคณะ
❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมาณทีม่ ากกว่า 100 มิลลิลติ ร
ห้ามนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE เท่านัน้
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass
❖

วันที่สองของการเดินทาง
01.15 น.
04.45 น.
08.15 น.

บาร์เซโลน่า (วิหารมอนต์เซอร์รัต)

ออกเดินทางสู่กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยเที่ยวบินที่ EK 385
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที)
เดินทางถึงกรุงดูไบ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK 185
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 7 ชั่วโมง 55 นาที)
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13.25 น.

จากนัน้

จากนั้น

จากนั้น
19.30 น.
จากนั้น

เดินทางถึง เมืองบาร์เซโลน่า เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสเปน เมืองนี้เป็นที่ร้จู กั เพราะ
สถาปนิกสมัยใหม่อย่าง อันโตนี่ เกาดี้ ได้รบั เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิคเมื่อปี 1992
(เวลายุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขามอนต์เซอร์รัต เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่อยูไ่ ม่ไกลจากเมืองบาร์เซโลนา
เมืองหลวงของแคว้นคาตาโลเนียมากนัก นอกจากนี้ บนภูเขามอนต์เซอร์รัตยังเป็นที่ต้ังของ
“ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต” (Santa Maria de Montserrat) อีกหนึ่งมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
(ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
นำท่าน เข้าชมวิหารมอนต์เซอร์รัต ซึ่งตั้งอยู่บนเขามองเซอร์รตั ที่สูงถึง 1,236 เมตรจากน้ำ
ทะเล มีลักษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่มตะป่ำแปลกประหลาดโดย คำว่า Montserrat หมายถึง ปุม่
ปม ซึ่งในภาษาคาตาลัน ซึ่งเป็นภาษาหลักของคนในแถบนี้ใช้สื่อสารกัน ว่ากัน
ว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะยังมีซากเศษหอยอยู่ทั่วไป หินรูปทรง
ประหลาดของยอดเขา ก็คาดว่าเกิดจากแรงดันตามธรรมชาตินบั ล้านปีมาแล้ว
อาณาบริเวณทีต่ ั้งของวิหารมองเซอร์รตั ซึ่งซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาได้อย่างตระการ
ตานั้น มีพื้นที่กว้างขวาง จนทำให้ฉงนว่าผู้คนในอดีตนำวัสดุก่อสร้างมากมาย
ขึ้นมาสร้างบนเขาที่สูงขนาดนี้ได้อย่างไร เหมือนเมืองในฝันอย่างไรอย่างนั้นเลย
ทีเดียว ภายในวิหารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตามากมายให้ชม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประติมากรรมรูปปั้นที่ตกแต่งบนอาคารทั้งหลายที่งดงามเกินบรรยาย
โดยมีจุดเด่นที่มี พระแม่มารีดำ (Black Madonna หรือ The Virgin of
Montserrat) ที่มีชอื่ เสียงประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวสเปนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิ
คส่วนใหญ่ เขามีความเชือ่ ว่าภูเขานี้เป็นสถานที่ศักดิส์ ิทธิ์ นำท่านชมรอบ ๆ บริเวณวิหารมีท้ัง
โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิค โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้าขายของที่ระลึก ห้องสมุด ห้องแสดง

ศิลปะ และสำนักนักบวชเบนาดิก ซึ่งเป็นองค์กรนักบวชคาทอลิคบริหารวิหารอยู่บนนี้ สถานที่
ทั้งหมดจึงเป็นบรรยากาศแบบเงียบเรียบสงบตามแบบฉบับสำนักปฏิบตั ิธรรมของนักบวช
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาร์เซโลน่า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

บาร์เซโลน่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนั้น

จากนั้น

12.30 น.
บ่าย

19.30 น.
จากนั้น

นำท่าน เข้าชมโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ทีอ่ อกแบบและสร้างโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงก้องโลก
ชาวสเปนชื่อแอนโตนิโอ เกาดี สร้างเป็นโบสถ์สูงเสียดฟ้าด้วย
รูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาดี อันแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะ
ภาพของเกาดี ที่มีอยูอ่ ย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะเกาดีมิได้เพียง
ออกแบบโบสถ์หลังนี้แห่งเดียว
แต่ยังได้ออกแบบอาคาร
สถาปัตยกรรมอีกหลายแห่งที่สวยงาม เหนือล้ำจินตนาการ อัจฉริยะ
ภาพของเกาดี เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
หลายสิบปี ปัจจุบันโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ถือเป็นปูชนียสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง และเป็นโบสถ์ทมี่ ีความสูงมากทีส่ ุดในโลก ยอด
แหลมที่สูงเกินกว่า 100 เมตร และยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์โดยค้าง
มานานถึง 103 ปีมาแล้ว และก็ยังคงสร้างอยู่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักที
นำท่านเข้าชม หมูบ่ า้ นสเปน หมู่บ้านจำลองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเสมือนเมืองโบราณหรือ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถาปัตย
กรรมและหัตถกรรมทีโ่ ดดเด่นจาก
เกือบทุกแคว้นของประเทศสเปน
สร้างขึ้นเมื่อปี 1972 โดยจำลอง
บ้านเรือน ศาลาว่าการ ถนน ใน
ขนาดเท่าของจริงจำนวนกว่า 117 หลังมาไว้ในที่แห่งเดียวที่นี้ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นสาธิตการประดิษฐ์งานหัตถกรรมการแสดงของสเปนด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านผ่านชมอนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือนักผจญภัยที่มีชื่อเสียงก้องโลก
ได้รับบัญชาจากกษัตริย์เฟอร์ดินาน และราชินีอิซาเบลล่า เดินทางออกจากสเปน ณ ท่าเรือบาร์
เซโลนาแห่งนี้ ไปจนค้นพบทวีปอเมริกา ในปี ค.ศ.1492 ปัจจุบันเมืองหลวงแห่งประเทศสหรัฐฯ ก็
มีชื่อต่อท้ายว่า ”DISTRICT OF COLUMBIA”
เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเดินทางท่านนี้ จากนั้น
นำท่านผ่านไปชมสนามฟุตบอลเอล กัมป์ โนว
ของทีมบาร์เซโลน่า อีกทั้งยังเป็นที่ต้งั ของ
สถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี
1992
จากนัน้ นั่งรถชมเมืองเริ่มจากปลาซ่า กาตา
ลันญ่า จตุรสั ที่ใหญ่ทสี่ ุดประจำเมือง จุดศูนย์รวมถนนสายหลักของเมือง ผ่าน
จตุรสั ฟรานเชส มาเซีย ซึ่งเป็นที่ต้งั ของย่านธุรกิจและร้านค้าบูติค แบรนด์เนมชั้น
นำ มุ่งตรงสู่ย่านถนนคนเดิน ถนนลาแลมบาส ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลน่า แหล่ง
ร้านค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่ของการเดินทาง

บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - แมดดริด

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า ซึ่งอยูต่ อนกลางของสเปน ผ่านชมความงามของ โบสถ์
ประจำเมือง ที่สวยงามด้วยสไตล์บาร็อคและนีโอคลาสสิค
(ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ กรุงแมดดริด มหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริยฟ์ ิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่
ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่น่ี และประกาศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่
(ระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาที)
19.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ELBA ALCALA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง

แมดดริด – โทเลโด้ – แมดดริด

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด้ เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า ”เมืองป้อมน้อย” ใน
อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคย
ถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมือ่ 2,200
ปีมาแล้ว
ปัจจุบันอารยธรรมของชน
ต่างชาติครั้งก่อน ยังคงฝังแน่นคละกันอยู่
ในชีวิตประจำวันของชาวเมือง ลักษณะผัง
เมืองโทเลโด้ เป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชม
ที่สุด ของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณ์แบบ ตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมาย
ประดุจกำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่งโดยมีแม่น้ำทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้
เมืองโทเลโด้เป็นใจกลางของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ปัจจุบันได้รับรองจากยูเนสโก้
ประกาศให้เมืองเก่าโทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก
(ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
จากนั้น
นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งโทเลโด้ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227
อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค
กำลัง
แพร่หลายอยู่ในยุโรป
และเสร็จสิ้น
สมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493 ถือเป็นมหา
วิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
และเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ใน
ประเทศสเปนอีกด้วย ชมห้องเก็บสมบัติ
ของบิช็อบแห่งโทเลโด้ ที่เต็มไปด้วยมงกุฎ
และคฑาเพชร
เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour
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จากนั้น

นำท่านเดินลัดเลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมัน ประทับใจกับความงดงามและความ
เก่าแก่ของโทเลโด้ ซึง่ เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั้งเมือง นำท่านชม โรงงานผลิตเครือ่ งถมของสเปน
ดามาสกิโน่ ที่สวยงาม ด้วยการนำทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ เป็นงาน
ฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้มาช้านาน
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
... ลิม้ รสข้าวผัดสเปนแบบซีฟู้ด ...
*** โดยร้านนีส้ มเด็จพระพีน่ างฯ เคยเสด็จมาแล้ว ***
พร้อมชมจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดของเมืองโทเลโด้
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับกรุงแมดดริด จากนั้น นำท่านผ่านชม น้ำพุที่จัตุรสั ซีเบเลส ชมรูปแกะสลัก
หินอ่อน เทพธิดาซีเบเลส นั่งบนรถ ซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตัว ซึ่งแกะสลักด้วยหิน
อ่อนเช่นกัน จากนั้น นำท่านชมสัญลักษณ์ที่สำคัญ รูปปัน้ ดอน กิโฆเต วีรบุรุษนัก
ฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกายไฟแห่งความหวังใหม่ในชีวิตที่ดีกว่า ให้แก่มวลมนุษยชาติ
ภายใต้ข้อกล่าวหาว่า เป็นนักอุดมคติลม ๆ แล้ง ๆ จากวรรณกรรมสเปนชื่อดัง
“Don Quixote de la Moncha”
จากนั้น
นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังหลวง (PALACIO
REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อา่
อลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความ
ใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส
พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการ
ผสมผสาน ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และอิตาเลียน ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ภายในวัง ซึ่ง
ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ภายในตกแต่งอย่างวิจติ รตระการตา ด้วย
ภาพเขียนสีบนเพดาน โคมไฟแก้วเจียรไน เสาหินอ่อน และประดับประดาทั่ววังด้วยงานศิลปะ
มากมาย ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาด
โดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครือ่ งใช้,
อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี

จากนั้น

นำท่านชมย่านเมืองเก่า พลาซ่าร์ มายอร์ (PLAZA MAYOR) เป็นจัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองเก่าอดีต
ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสำคัญ ๆ เป็นที่
ประลองฝีมือของบรรดาอัศวิน และเคยเป็นแหล่งสู้รบอย่างดุเดือด ระหว่างทหารของนโปเลียน
กับชาวสเปน ปัจจุบันยังคงมีบรรยากาศ และความงามสมัยศตวรรษที่ 17 จากนั้น นำท่านสู่จุด
ศูนย์กลางของเมือง คือ ปัวร์ตา้ เดล โซล หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนย์ หรือประตูพระ
อาทิตย์ ซึ่งเชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิษฐานในระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี้ จะสมปรารถนา
ในสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่าง

เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
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19.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมระบำฟลามิงโก้อันลือชือ่ ด้วยจังหวะ
กระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะทีม่ ีรูปแบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรี และการเต้นรำซึ่ง
เป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ELBA ALCALA หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

แมดดริด – เอ้าท์เล่ต์ – เซโกเวีย - ซาลามังก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เอ้าท์เล็ต ลาสโรซาสวิลเลจ เป็นมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่าน
ได้เลือกซื้อกว่า 100 ร้านค้าในราคาลดพิเศษสุดๆ เช่น Burberry, Hackett, Hugo
Boss, Kenzo, TAG Heuer, TOUS, Versace ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการ
จับจ่ายสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าบุรุษ เสือ้ ผ้าสตรี อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ
อีกมายมาย
(ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
(*** อาหารกลางวัน .... อิสระตามอัธยาศัย .... ไม่รวมอยูใ่ นรายการ ***)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างตั้งแต่สมัยของยุค
โรมันหลงเหลืออยู่ เช่น ท่อส่งน้ำของชาวโรมัน ใช้สำหรับลำเลียงน้ำจากแม่น้ำริโอ เลเดสม่า
เข้ามาใช้ในเมือง มรดกชิ้นนี้ใช้งานมาแต่อดีตและเพิ่งเลิกใช้กันไปในไม่กสี่ ิบปีท่ผี ่านมานี้เอง
(ระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
จากนั้น
นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าของ ปราสาทอัลกาซาร์ (คำว่าอัลกาซาร์) ในภาษาอาระบิคแปลว่า
ปราสาท หลายคนเรียกปราสาทแห่งนี้ว่าปราสาทแห่งเทพนิยาย เพราะความสวยสง่างามที่
มองเห็นได้จากภายนอก
ตั้งอยู่บน
ชะง่อนผาสูงชันที่ที่แม่น้ำสองสายไหลมา
บรรจบกัน
สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษ
ที่ 13 แล้วได้รับการต่อเติมในศตวรรษที่
15 และ 16 มีลักษณะเหมาะแก่การตั้งรับ
ข้าศึกในอดีต เพราะมีท้งั ช่องใบเสมาขนาดใหญ่ ใช้สำหรับติดตั้งอาวุธยิงได้ และมีช่องสำหรับเท
น้ำเดือด เพื่อทำลายกองทัพข้าศึกที่เข้าประชิดกำแพงเมือง ภายในปราสาท และในปี ค.ศ. 1975
ยูเนสโก้ได้ขนึ้ ทะเบียนให้เซโกเบียเป็นมรดกโลกทางศิลปะวัฒนธรรม
จากนั้น
นำท่านชม ท่อส่งน้ำโรมัน ขนาดใหญ่โตมหึมาที่สุดเท่าที่มีในโลก ส่งน้ำข้ามหุบเขา เป็น
สัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งอาณาจักรโรมันเคย
ปกครองแผ่นดินนี้นานกว่าหกร้อยปี มี
ความยาวทั้งสิ้น 728 เมตร มีเสาสูง 29
เมตรที่จุดสูงสุด และมีมากถึง 128 ต้น ทั้ง
ที่มีอายุร่วม 2,000 ปี นับเป็นท่อส่งน้ำที่มี
สภาพสมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่
บ่าย

เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลามังกา ในแคว้นคาสตีลและเลออนทางภาคตะวันตกของประเทศ
สเปน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส เป็นเมืองที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของ
การค้าขายในสมัยโรมันเรืองอำนาจ ปัจจุบนั เมืองนี้ได้รบั ขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี
ค.ศ. 1988
(ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
19.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ที่พกั โรงแรม GRAN CORONA SOL หรือเทียบเท่า
จากนั้น

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

14.00 น.
บ่าย

จากนั้น

19.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองปอร์โต้ ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงถึง “ไวน์ปอร์โต้” ซึ่งเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน์ และเป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอันดับสองและตั้งอยู่ริมแม่น้ำโดรู และเมืองนี้ยงั ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
ยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้วย
(ระยะทางประมาณ 353 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต้ โดยเริ่มจากย่านจตุรัสอเลียโดส เป็นจตุรสั ใจ
กลางเมืองปอร์โต้
ทีป่ ระกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ทำการของ
ธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง จตุรสั แห่งนี้เป็นจตุรสั ขนาด
ใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของปอร์โต้ จากนั้น
นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์หลักที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง อายุกว่าพันปี
โบสถ์แห่งนี้สร้างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
และ
แม่น้ำดูว์โร เป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่ง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกอิมบรา อีกเมืองหนึ่งที่สำคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือ
แม่น้ำมอนเดโก ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันได้รบั การเรียกขานว่า เอมีเนียม และ
ได้ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711 และเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทาง
เหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลที่ 1 แห่งลีออน ได้รบชนะ
แขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา
(ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่า นเข้าสู่ท่พี ัก โรงแรม TRYP COIMBRA หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง
เช้า

ซาลามังกา – ปอร์โต้ (โปรตุเกส) - โกอิมบรา

โกอิมบรา – ฟาติมา - เค้ป เดอรอก้า – ลิสบอน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนั้น

นำท่านสู่มหาวิทยาลัยโกอิมบรา มหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ุดแห่งหนึง่ ของโลก ก่อตั้งในปี ค.ศ.
1290 แต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง โดยกษัตริย์ คิงส์จอห์นที่ 3 ในปี ค.ศ.1537 ซึ่งยังคง
ศิลปะสไตล์บาร็อคที่สวยงาม

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟาติมา เมืองสำคัญทางศาสนาของคริสต์ศาสนิกชน เนือ่ งจากเมืองนี้
เป็นที่ตั้งของโบสถ์ศกั ดิ์สิทธิ์ โบสถ์แม่พระฟาติมา
(ระยะทางประมาณ 89 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
นำท่านชม โบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica) โบสถ์โรมันคาทอลิกเริ่ม
ก่อสร้างในปี 1928 แล้วเสร็จในปี 1953 บริเวณโถงกลางมีรปู ปั้นพระแม่มารี โบสถ์แห่งนี้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นหนึ่งในหลายเส้นทางของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวง
บุญ ชมรูปปั้นพระแม่มารี ที่มีความศักดิส์ ิทธิ์และเป็นหนึ่งในหลายเส้นทาง
ของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มีความเชื่อว่าพระแม่มารีได้เคย
ปรากฏตัวให้เด็กน้อย 3 คน ได้แก่ ลูเซีย ฟรางซิสโก และยาชินตา ได้พบ
กับพระแม่มารีอา หรือแม่พระประจักษ์ ที่ทรงเสด็จมามอบข่าวสารจาก
สวรรค์ให้กับมนุษย์ แม่พระได้บอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองค์
ลงมาจากสวรรค์ เพือ่ ให้ลูเซียได้บนั ทึกไว้ถึงคำทำนายและคำสอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่ลูเซียได้บันทึกไว้ ก็ล้วนเป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาในภายหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก
เพื่อเดินทางสู่ เค้ป เดอรอก้า ซึ่งเป็น จุดตะวันตกสุดของ
ทวีปยุโรป เป็นที่ที่มีแผ่นดินเป็นที่สุดท้าย ก่อนเป็น
มหาสมุทรแอตแลนติค
(ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซินทร้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองตาก
อากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ต้งั ของพระราชวังซินทร้าที่สวยงาม ที่ได้รบั การ
รับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย
(ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที)
นำท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส เมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย
(ระยะทางประมาณ 41 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

13.00 น.
บ่าย

จากนั้น

จากนั้น
19.30 น.
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จากนั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VIP EXECUTIVE ART’S หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น
14.15 น.

ลิสบอน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม กรุงลิสบอน ผ่านชม สะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในยุโรป ซึ่งสะพานนี้มีชื่อว่า PONTE 25
ABRIL (ซึ่งเมื่อวันที่ 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบ

ประชาธิปไตย) ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำ
ที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล และยิ่งกว่านั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาวกว่า 170
กม. ของผืนมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านชมบริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิต”ี้ และจัตุรสั การค้า
สร้างขึ้นในสมัยมาร์ควิส เดอ ปอมแปล เป็นนายกรัฐมนตรี
จากนั้น
นำท่านผ่านชม วิหารเจโรนิโมส ได้รับการรับรองจาก
องค์การยูเนสโก้วา่ เป็นมรดกโลก วิหารแห่งนี้มีความสวยงามด้วยศิลปะ
แบบโกธิค ซึ่งจะมีความแปลกกว่าที่อื่น คือ เป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของ
งานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70
ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ วิหารเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 โดย
กษัตริย์แมนนูเอลที่ 1 องค์สำคัญที่สุดที่สร้างชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่ง
ประสบความสำเร็จจากการส่งนักเดินเรือล่องมหาสมุทร เพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลก และมี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นทีฝ่ ังศพของวาสโกดากามา นักเดินเรือชื่อดัง ที่ได้
เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498
นำท่านชม หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) โบราณสถานที่สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 16 สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเก่า สมัย
ที่นครลิสบอนอยู่ภายใต้การยึดครองของชนชาติมวั ร์
เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพือ่ ใช้เป็นป้อมปราการ และ
ประภาคาร รวมทั้งเป็นคุกอีกด้วย อดีตเคยเป็นป้อม
รักษาการณ์ดแู ลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไป
สำรวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็น
อีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงลิสบอน
ออกเดินทางสู่กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 192
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง 25 นาที)
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วันที่สิบของการเดินทาง
00.50 น.
02.50 น.
12.15 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุงดูไบ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 384
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ.........

**** END OF TOUR ****
*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีทเี่ มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น
ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบตั ิธรรมชาติตา่ ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม : โทร. 02-108-8666
สกุลเงิน

สเปน, โปรตุเกส ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)

ไฟฟ้า 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่างๆ 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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ถ้าท่านเจอสิง่ เหล่านี้ ...... ถึงแม้วา่ พาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุกต็ าม
บริษัทฯ ขอแนะนำว่าควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่ นมาทำการจองทัวร์
- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ...
บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น
หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,
หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ
ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่าด้วยเรือ่ ง “คดีความ / การตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บคุ คลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ ....
เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำความเข้าใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐานการทำวีซา่ สเปน
1. หนังสือเดินทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า
2. รูปถ่ายสี-ปัจจุบนั ขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เท่านั้น...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรข้าราชการ /
สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า /
สำเนาสูตบิ ัตร (ในกรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีขนึ้ ไป) อย่างละ....2...ชุด
4. หลักฐานการทำงาน
ไ

(จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือ่ สถานทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 1 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด
- พนักงานบริษัท / ข้าราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน
(ระบุวันเข้าทำงาน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาที่จะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอายุ…1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- ทำอาชีพอิสระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้
5. หลักฐานด้านการเงิน ***จำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน*** (โดยไม่มขี ้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (Bank Certificate) ออกมาไม่เกิน 1 เดือน (นับ
จากวันทีพ่ นักงานขายแจ้งคิวยืน่ วีซา่ ) สำหรับท่านที่ออกสปอนเซอร์รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสารแสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ
ทะเบียนสมรส .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน
- ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สมุดบัญชีเล่มเดียวกับที่ไปขอจดหมายรับรองสถานะ
ทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) ไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ควรเลือกบัญชีท่มี ีการเข้าออก
เงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถึง 6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่ครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด
6. กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่าน
หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต
ให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง
ลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด….
7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอพหมอพร้อม) เพือ่ เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว

**หมายเหตุ**

- ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์
- สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกค้าจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)
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แผนทีศ่ ูนย์ยนื่ วีซ่า BLS สเปน
ที่อยู่ อาคารอินเตอร์เชนจ์ (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท) ชัน้ 22 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

***หมายเหตุ***
- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน
ทางสถานทูตสเปนไม่อนุญาติให้ดงึ
พาสปอร์ตในระหว่างการยื่นคำร้อง
- การสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ยื่นวีซ่า
BLS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ต้อง
มาตามวันนัดหมายของทาง BLS
เท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการ
เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา
ให้ท่านอีกครั้ง)
- เอกสารฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไป
ในวันสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน+สมุดเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ

1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่
ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่ น
ดุลพินจิ ของทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และ
มีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตก็ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็
ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง
3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน
ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายที่สถานทูตระบุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าทีไ่ ปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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อัตราค่าบริการ .... โอลา สเปน โปรตุเกส 10 วัน (EK)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ผู้ใหญ่พกั ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

89,900.83,900.16,000.-

บาท
บาท
บาท

***หมายเหตุ*** ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนำมาแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์
(ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน
ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์
หมายเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่าตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทไี่ ด้รับอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คุม้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทาง

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท
- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม โทร. 02-108-8666
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง)

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รฐั บาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

9. ค่าทิปพนักงานขับรถยุโรป
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

(คนละ 2 ยูโร x 8 วัน)
(คนละ 100 บาท x 10 วัน)

= ท่านละ 16 ยูโร
= ท่านละ 1,000 บาท

ขัน้ ตอนการจอง และชำระค่าทัวร์
1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำท่านละ 40,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป
2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
แม้กรณีท่ียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทั ฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี้
(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทั ฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที)

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ทา่ นชำระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชือ่ ส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการชำระเงินของท่าน
เป็นสำคัญ
-หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล
กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะ
ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป
คืนค่ามัดจำทั้งหมด
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ย 65% ของค่าทัวร์ทง้ั หมด
d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่ มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เด็กทีม่ ีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูส้ ูงอายุ หรือท่านทีม่ ีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า
ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว
กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่ ้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ
ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

*** หมายเหตุ ***

ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีทลี่ ูกค้าต้องทำการออก
ตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่าน้ำมัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์............ สเปน โปรตุเกส 10 วัน (EK) ...........วันเดินทาง...........................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

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

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)
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