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     “คุณป่ัน” ไพบูลย์เกยีรติ เขียวแก้ว ..... นักเรียนเก่าสเปน 
 

บาร์เซโลน่า – วหิารมอนต์เซอร์รัต – ซากราด้า แฟมิเลยี – หมู่บ้านสเปน 
ซาราโกซ่า – แมดดริด – พระราชวังหลวง – โทเลโด้ 

เซโกเวยี – เอ้าท์เล่ต์ – ซาลามังกา – ปอร์โต้ – โกอิมบรา 
โบสถ์แม่พระฟาติมา – เคป เดอรอก้า – ลสิบอน 

***พิเศษ***    ชิมขำ้วผดัสเปน + ชมกำรเตน้ระบ ำฟลำมิงโกส้ดุเรำ้ใจ 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดินทาง 8-17 ก.ค. / 12-21 ก.ค. / 5-14 ส.ค. / 11-20 ส.ค. /  

 21-30 ก.ย. / 7-16 ต.ค. / 21-30 ต.ค. /  

 3-11 ธ.ค. 2565  

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – บาร์เซโลนา่       
 

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที ่ 9 

เคาน์เตอร์แถว T  สายการบนิเอมเิรตส ์แอร์ไลน์  (EK .. EMIRATES AIRLINE) 
....   เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านัน้ 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วันที่สองของการเดินทาง    บาร์เซโลน่า  (วิหารมอนต์เซอร์รัต) 
 

01.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต  โดยเที่ยวบินที่  EK 385 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 45 นาที) 

04.45 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาเซโลน่า  ประเทศสเปน  โดยเที่ยวบินที่  EK 185 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  7 ชั่วโมง 55 นาที) 
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13.25 น. เดินทางถึง เมืองบาร์เซโลนา่ เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสเปน เมืองนี้เป็นที่รู้จกัเพราะ

สถาปนิกสมัยใหม่อย่าง อนัโตนี่ เกาดี้ ได้รบัเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันโอลิมปิคเมือ่ปี 1992  

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ หุบเขามอนต์เซอร์รัต เป็นภูเขาศกัดิ์สิทธิ์ที่อยูไ่ม่ไกลจากเมืองบารเ์ซโลนา 

เมืองหลวงของแคว้นคาตาโลเนียมากนัก นอกจากนี้ บนภูเขามอนต์เซอร์รัตยงัเป็นที่ตั้งของ 

“ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต” (Santa Maria de Montserrat) อีกหนึ่งมหาวิหารศกัดิ์สิทธิ ์

(ระยะทางประมาณ  55  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่าน เขา้ชมวหิารมอนต์เซอร์รัต ซึ่งตั้งอยู่บนเขามองเซอร์รตั ที่สูงถึง 1,236 เมตรจากน้ำ

ทะเล มีลักษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่มตะป่ำแปลกประหลาดโดย คำว่า Montserrat หมายถึง ปุ่ม

ปม ซึ่งในภาษาคาตาลัน ซึ่งเป็นภาษาหลักของคนในแถบนี้ใช้สื่อสารกัน ว่ากัน

ว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะยงัมีซากเศษหอยอยู่ท่ัวไป หินรูปทรง

ประหลาดของยอดเขา ก็คาดว่าเกิดจากแรงดันตามธรรมชาตินบัล้านปีมาแล้ว 

อาณาบรเิวณทีต้ั่งของวิหารมองเซอร์รตัซ่ึงซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาได้อย่างตระการ

ตานั้น มีพื้นที่กว้างขวาง จนทำให้ฉงนว่าผู้คนในอดีตนำวัสดกุ่อสร้างมากมาย

ขึ้นมาสร้างบนเขาที่สูงขนาดนี้ได้อย่างไร เหมือนเมอืงในฝันอย่างไรอย่างนั้นเลย

ทีเดยีว ภายในวิหารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตามากมายใหช้ม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประติมากรรมรูปปั้นที่ตกแต่งบนอาคารทั้งหลายที่งดงามเกินบรรยาย 

โดยมีจุดเด่นท่ีมี พระแมม่ารีดำ (Black Madonna หรือ The Virgin of 

Montserrat) ที่มีชือ่เสียงประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวสเปนซึ่งนับถือศาสนาคริสตน์ิกายโรมันคาทอลิ

คส่วนใหญ่ เขามีความเชือ่ว่าภูเขานี้เป็นสถานที่ศกัดิส์ิทธิ์ นำท่านชมรอบ ๆ บริเวณวิหารมีทั้ง

โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลคิ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้าขายของที่ระลึก ห้องสมุด  ห้องแสดง

ศิลปะ และสำนักนักบวชเบนาดิก ซึ่งเป็นองค์กรนักบวชคาทอลิคบริหารวิหารอยู่บนนี้ สถานที่

ทั้งหมดจึงเป็นบรรยากาศแบบเงยีบเรียบสงบตามแบบฉบับสำนกัปฏิบตัิธรรมของนักบวช  

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาร์เซโลน่า 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม  FRONTAIR CONGRESS  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สามของการเดินทาง    บาร์เซโลน่า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
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จากนั้น นำท่าน เขา้ชมโบสถ์ซากราดา้ แฟมเิลีย ทีอ่อกแบบและสร้างโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงก้องโลก

ชาวสเปนชื่อแอนโตนิโอ เกาด ี สร้างเป็นโบสถ์สูงเสียดฟา้ด้วย

รูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาดี อันแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะ

ภาพของเกาดี ที่มีอยูอ่ย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะเกาดมีิได้เพียง

ออกแบบโบสถ์หลังนี้แห่งเดยีว แต่ยังได้ออกแบบอาคาร

สถาปตัยกรรมอีกหลายแห่งที่สวยงาม เหนือล้ำจินตนาการ อัจฉริยะ

ภาพของเกาดี เป็นที่ยอมรับกันท่ัวโลกหลังจากที่เขาเสียชวีิตไปแล้ว

หลายสิบปี ปจัจุบันโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ถือเป็นปูชนียสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง และเป็นโบสถ์ทีม่ีความสูงมากทีสุ่ดในโลก ยอด

แหลมที่สูงเกินกว่า 100 เมตร  และยงัสร้างไม่เสร็จสมบรูณโ์ดยค้าง

มานานถึง 103 ปีมาแล้ว และก็ยังคงสร้างอยู่จนถึงปจัจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักที   

จากนั้น นำท่านเข้าชม หมูบ่า้นสเปน หมู่บา้นจำลองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเสมือนเมืองโบราณหรือ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เพื่อให้ความรู้

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถาปตัย 

กรรมและหตัถกรรมทีโ่ดดเด่นจาก

เกือบทกุแคว้นของประเทศสเปน 

สร้างขึ้นเมื่อปี 1972 โดยจำลอง

บ้านเรือน ศาลาว่าการ ถนน ใน

ขนาดเท่าของจริงจำนวนกว่า 117 หลังมาไว้ในที่แห่งเดียวที่นี้ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นสาธิตการประดิษฐ์งานหัตถกรรมการแสดงของสเปนด้วย  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านผ่านชมอนุสาวรีย ์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรอืนักผจญภยัที่มีชื่อเสียงก้องโลก 

ได้รับบญัชาจากกษัตริยเ์ฟอร์ดินาน และราชินีอิซาเบลล่า เดินทางออกจากสเปน ณ ท่าเรอืบาร์

เซโลนาแห่งนี้ ไปจนค้นพบทวีปอเมริกา ในป ีค.ศ.1492 ปจัจุบันเมืองหลวงแห่งประเทศสหรัฐฯ ก็

มชีื่อต่อท้ายว่า ”DISTRICT OF COLUMBIA” 

เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเดินทางท่านนี ้ จากนั้น 

นำท่านผ่านไปชมสนามฟตุบอลเอล กัมป ์โนว 

ของทีมบาร์เซโลน่า อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ

สถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 

จากนัน้นั่งรถชมเมืองเริ่มจากปลาซ่า กาตา

ลันญ่า จตุรสัที่ใหญ่ทีส่ดุประจำเมือง จดุศนูยร์วมถนนสายหลักของเมอืง ผ่าน

จตุรสัฟรานเชส มาเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของย่านธุรกิจและร้านค้าบูติค แบรนดเ์นมชั้น

นำ มุ่งตรงสู่ย่านถนนคนเดิน ถนนลาแลมบาส ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบารเ์ซโลน่า แหล่ง

ร้านค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม  FRONTAIR CONGRESS  หรือเทียบเทา่ 
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วันที่สี่ของการเดินทาง    บาร์เซโลน่า - ซาราโกซ่า - แมดดริด 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมอืงซาราโกซา่ ซึ่งอยูต่อนกลางของสเปน ผ่านชมความงามของ โบสถ์

ประจำเมือง ท่ีสวยงามด้วยสไตล์บาร็อคและนีโอคลาสสิค  

(ระยะทางประมาณ  300  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงแมดดริด มหานครอันทันสมยัล้ำยุค ที่ซ่ึงกษัตริยฟ์ิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่

ประทบัจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ 

(ระยะทางประมาณ  314  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 45 นาที) 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ELBA ALCALA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง    แมดดริด – โทเลโด้ – แมดดริด 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด ้ เมอืงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า ”เมืองป้อมน้อย” ใน

อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคย

ถกูชาวโรมันเขา้ยึดครองเมืองเมือ่ 2,200 

ปีมาแล้ว ปจัจุบันอารยธรรมของชน

ต่างชาติครั้งก่อน ยงัคงฝงัแน่นคละกันอยู่

ในชีวิตประจำวันของชาวเมือง ลักษณะผัง

เมืองโทเลโด้ เป็นเอกลักษณท์ี่น่าชื่นชม

ที่สุด ของการจัดสร้างเมืองโบราณอันสมบูรณแ์บบ ตวัเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมาย 

ประดจุกำแพงธรรมชาตดิ้วยหบุผา 3 แห่งโดยมีแม่น้ำทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้

เมืองโทเลโด้เป็นใจกลางของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปจัจุบันได้รับรองจากยูเนสโก้

ประกาศใหเ้มืองเกา่โทเลโดเ้ปน็เมืองมรดกโลก  

(ระยะทางประมาณ  73  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเข้าชม มหาวหิารแหง่โทเลโด้ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227 

อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กำลัง

แพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้น

สมบูรณเ์มื่อปี ค.ศ. 1493 ถือเป็นมหา

วิหารสไตสโ์กธคิที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง 

และเป็นศนูยก์ลางแห่งศาสนาคริสตใ์น

ประเทศสเปนอีกด้วย ชมห้องเก็บสมบตัิ

ของบิช็อบแห่งโทเลโด้ ที่เต็มไปด้วยมงกุฎ 

และคฑาเพชร  
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จากนั้น     นำท่านเดินลัดเลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมัน ประทบัใจกับความงดงามและความ

เก่าแก่ของโทเลโด้ ซึง่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ท้ังเมือง นำท่านชม โรงงานผลติเครือ่งถมของสเปน 

ดามาสกโิน ่ ที่สวยงาม ด้วยการนำทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ เป็นงาน

ฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้มาช้านาน  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง   

... ลิม้รสขา้วผัดสเปนแบบซีฟู้ด ... 

*** โดยรา้นนีส้มเดจ็พระพีน่างฯ เคยเสดจ็มาแลว้ *** 

พรอ้มชมจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมืองโทเลโด้ 

บ่าย นำท่านเดินทางกลับกรุงแมดดริด จากนั้น นำท่านผ่านชม นำ้พุที่จัตุรสัซีเบเลส ชมรูปแกะสลกั

หินอ่อน  เทพธิดาซีเบเลส นั่งบนรถ ซึ่งเทียมด้วยสิงหโ์ต 2 ตวั ซึ่งแกะสลักด้วยหิน

อ่อนเช่นกัน จากนัน้ นำท่านชมสัญลักษณ์ที่สำคัญ รูปปัน้ดอน กโิฆเต วีรบรุุษนัก

ฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกายไฟแห่งความหวังใหม่ในชีวิตที่ดีกว่า ให้แก่มวลมนษุยชาติ

ภายใต้ข้อกลา่วหาว่า เป็นนักอุดมคติลม ๆ แล้ง ๆ จากวรรณกรรมสเปนชื่อดัง  

“Don Quixote de la Moncha” 

จากนั้น นำท่าน เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวังหลวง (PALACIO 

REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ท่ีมีความงดงามโอ่อา่

อลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความ

ใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟวใ์นฝรั่งเศส 

พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง  ในป ี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการ

ผสมผสาน ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และอิตาเลียน ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ภายในวัง ซึ่ง

ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรตระการตา ด้วย

ภาพเขียนสีบนเพดาน โคมไฟแก้วเจียรไน เสาหนิอ่อน และประดบัประดาทั่ววังด้วยงานศิลปะ

มากมาย ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ท่ีวาด

โดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครือ่งใช้, 

อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี 

จากนั้น นำท่านชมย่านเมืองเก่า พลาซา่ร์ มายอร์ (PLAZA MAYOR) เป็นจตัุรัสใหญ่ใจกลางเมืองเก่าอดีต

ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสำคัญ ๆ เป็นที่

ประลองฝมีือของบรรดาอัศวิน และเคยเป็นแหล่งสู้รบอย่างดเุดอืด ระหว่างทหารของนโปเลียน

กับชาวสเปน ปจัจุบันยังคงมีบรรยากาศ และความงามสมัยศตวรรษที่ 17 จากนั้น นำท่านสู่จุด

ศูนยก์ลางของเมือง คือ ปัวร์ตา้ เดล โซล หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนย ์ หรือประตูพระ

อาทิตย ์ซึ่งเชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิษฐานในระหว่างท่ีเหยียบบนจุดกลางเมืองนี้ จะสมปรารถนา

ในสิ่งท่ีหวังไว้ทุกอย่าง  
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19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมระบำฟลามงิโกอั้นลือชือ่ ดว้ยจังหวะ

กระทืบเทา้มัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะทีม่ีรูปแบบซบัซ้อนทัง้เพลงดนตรี และการเต้นรำซึง่

เป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ELBA ALCALA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่หกของการเดินทาง    แมดดริด – เอ้าท์เล่ต์ – เซโกเวีย - ซาลามังก้า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เอ้าทเ์ล็ต ลาสโรซาสวลิเลจ เป็นมอลลข์นาดใหญ่ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่าน

ได้เลือกซื้อกว่า 100 ร้านค้าในราคาลดพิเศษสุดๆ เช่น Burberry, Hackett, Hugo 

Boss, Kenzo, TAG Heuer, TOUS, Versace ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการ

จบัจ่ายสินค้ามากมาย ไมว่่าจะเป็น เสื้อผ้าบรุุษ เสือ้ผ้าสตรี อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ 

อีกมายมาย 

(ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 
 

(*** อาหารกลางวัน  ....  อสิระตามอัธยาศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรายการ ***) 
 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างต้ังแต่สมัยของยุค

โรมันหลงเหลืออยู่ เช่น ท่อส่งน้ำของชาวโรมัน ใช้สำหรับลำเลียงน้ำจากแม่น้ำริโอ เลเดสม่า 

เข้ามาใช้ในเมือง มรดกชิ้นนี้ใช้งานมาแต่อดีตและเพิ่งเลิกใช้กันไปในไม่กีส่ิบปีท่ีผ่านมานี้เอง  

(ระยะทางประมาณ  74  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าของ ปราสาทอัลกาซาร ์ (คำว่าอัลกาซาร)์ ในภาษาอาระบิคแปลว่า

ปราสาท หลายคนเรียกปราสาทแห่งนี้ว่าปราสาทแห่งเทพนิยาย เพราะความสวยสง่างามที่

มองเห็นได้จากภายนอก ตั้งอยู่บน

ชะง่อนผาสูงชนัที่ท่ีแม่น้ำสองสายไหลมา

บรรจบกัน สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษ    

ที่ 13 แล้วได้รับการต่อเติมในศตวรรษที่ 

15 และ 16 มีลักษณะเหมาะแก่การตั้งรบั

ข้าศึกในอดีต เพราะมีทั้งช่องใบเสมาขนาดใหญ่ ใช้สำหรับติดตั้งอาวุธยิงได้ และมีช่องสำหรบัเท

น้ำเดือด เพื่อทำลายกองทัพข้าศึกที่เข้าประชิดกำแพงเมือง ภายในปราสาท และในปี ค.ศ. 1975 

ยูเนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ซโกเบยีเปน็มรดกโลกทางศลิปะวัฒนธรรม 

จากนั้น นำท่านชม ทอ่สง่นำ้โรมัน ขนาดใหญ่โตมหึมาที่สุดเท่าที่มีในโลก ส่งน้ำข้ามหุบเขา เป็น

สัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งอาณาจักรโรมันเคย

ปกครองแผ่นดินนี้นานกว่าหกร้อยปี มี

ความยาวทั้งสิ้น 728 เมตร มีเสาสูง 29 

เมตรท่ีจุดสูงสุด และมีมากถึง 128 ต้น ทั้ง

ท่ีมีอายุร่วม 2,000 ปี นับเป็นท่อส่งน้ำที่มี

สภาพสมบูรณท์ี่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่  
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลามังกา ในแคว้นคาสตีลและเลออนทางภาคตะวันตกของประเทศ

สเปน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส เป็นเมืองที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นศนูยก์ลางของ

การค้าขายในสมัยโรมันเรอืงอำนาจ ปจัจุบนัเมืองนี้ได้รบัขึ้นเปน็มรดกโลกจากยูเนสโก ้ ในปี 

ค.ศ. 1988 

(ระยะทางประมาณ  170 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  โรงแรม  GRAN CORONA SOL  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง    ซาลามังกา – ปอร์โต้  (โปรตุเกส) - โกอิมบรา 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองปอร์โต ้ ทางเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองที่มี

ชื่อเสียงถึง “ไวน์ปอร์โต”้ ซึ่งเป็นแหล่งไวน์ชั้นดีของคนที่มีรสนิยมในการดื่มไวน์ และเป็นเมืองที่

ใหญ่เป็นอันดบัสองและตั้งอยู่ริมแม่น้ำโดร ูและเมืองนี้ยงัได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

ยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อกีดว้ย  

(ระยะทางประมาณ  353  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  5 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านชมความงามของ เมืองมรดกโลกปอร์โต ้ โดยเร่ิมจากย่านจตุรัสอเลียโดส เป็นจตุรสัใจ

กลางเมืองปอร์โต้ ทีป่ระกอบด้วยอาคารสวยงามที่เป็นที่ทำการของ

ธนาคารและโรงแรม และศาลาว่าการเมือง จตุรสัแห่งนี้เป็นจตุรสัขนาด

ใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของปอร์โต ้ จากนั้น 

นำท่านแวะถ่ายรปูกับโบสถ์หลักที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง อายกุว่าพันปี 

โบสถ์แห่งนี้สร้างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศนข์องเมือง และ

แม่น้ำดวู์โร เป็นจดุชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่ง 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกอมิบรา อกีเมืองหนึ่งที่สำคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือ

แม่น้ำมอนเดโก ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันได้รบัการเรียกขานว่า เอมีเนียม และ

ได้ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในป ี ค.ศ.711 และเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทาง

เหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลที่ 1 แห่งลีออน ได้รบชนะ

แขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา  

(ระยะทางประมาณ  123  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น  นำท่า นเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  TRYP COIMBRA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่แปดของการเดินทาง    โกอมิบรา – ฟาติมา - เค้ป เดอรอก้า – ลิสบอน 
 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น  นำท่านสู่มหาวทิยาลัยโกอมิบรา มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดแหง่หนึง่ของโลก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 

1290 แต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง โดยกษตัริย์ คิงส์จอห์นที่ 3 ในป ีค.ศ.1537 ซึ่งยังคง

ศิลปะสไตล์บาร็อคที่สวยงาม 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟาตมิา เมอืงสำคัญทางศาสนาของคริสตศ์าสนิกชน เนือ่งจากเมืองนี้

เป็นที่ต้ังของโบสถ์ศกัดิ์สิทธิ ์โบสถ์แมพ่ระฟาตมิา  

(ระยะทางประมาณ  89  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาที) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย  นำท่านชม โบสถ์แมพ่ระฟาตมิา (The Lady of Fatima Basilica)  โบสถ์โรมันคาทอลิกเริ่ม

ก่อสร้างในปี 1928 แล้วเสร็จในปี 1953 บริเวณโถงกลางมีรปูปั้นพระแม่มารี โบสถ์แห่งนี้มีความ

ศกัดิ์สิทธิ์ และเป็นหนึ่งในหลายเส้นทางของคริสตศ์าสนิกชนใน

การแสวงบุญ ชมรูปปั้นพระแม่มารี ที่มีความศักดิส์ิทธิ์และเป็น

หนึ่งในหลายเส้นทางของคริสตศ์าสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มี

ความเชื่อว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตัวให้เด็กน้อย 3 คน ได้แก่ 

ลูเซีย ฟรางซสิโก และยาชนิตา ได้พบกับพระแม่มารีอา หรือแม่

พระประจกัษ์ ที่ทรงเสด็จมามอบข่าวสารจากสวรรค์ให้กับมนุษย์ 

แม่พระได้บอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองค์ลงมาจาก

สวรรค์ เพื่อใหลู้เซียได้บนัทกึไว้ถึงคำทำนายและคำสอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่ลู

เซียได้บันทึกไว้ ก็ล้วนเปน็ความจริงที่ปรากฏขึ้นมาในภายหลัง 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงลสิบอน เมอืงหลวงของโปรตเุกส เมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จาก

เหตกุารณ์แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวปียโุรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบเีรยี 

(ระยะทางประมาณ  127  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  VIP EXECUTIVE ART’S  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง ลิสบอน – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก

เพื่อเดินทางสู่ เคป้ เดอรอกา้ ซึ่งเป็น จดุตะวันตกสุดของ

ทวีปยโุรป เป็นที่ท่ีมีแผ่นดินเป็นที่สุดทา้ย ก่อนเป็น

มหาสมุทรแอตแลนติค 

(ระยะทางประมาณ  38  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองซนิทรา้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมอืงตาก

อากาศยอดนิยมของนักทอ่งเท่ียว และยงัเป็นที่ตั้งของ

พระราชวังซินทร้าที่สวยงาม ที่ได้รบัการรบัรองจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ปน็มรดกโลกอกีด้วย 

(ระยะทางประมาณ  11  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  20 นาที) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง ไกย่า่งสูตรอรอ่ยแหง่ซนิทรา้ 

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ กรุงลสิบอน ผ่านชม สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในยุโรป ซึ่งสะพานนี้มีชื่อว่า 

PONTE 25 ABRIL (ซึ่งเมื่อวันที่ 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

มาสู่ระบอบประชาธิปไตย) ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน 

เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล และยิ่งกว่านั้นโปรตเุกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาว

กว่า 170 กม. ของผืนมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านชมบริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิต้ี” และ

จตัุรัสการค้า สร้างขึ้นในสมัยมาร์ควิส เดอ ปอมแปล  เป็นนายกรัฐมนตร ี

จากนั้น  นำท่านผ่านชม วหิารเจโรนโิมส ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกว้า่เปน็มรดกโลก วหิาร

แห่งนี้มีความสวยงามด้วยศิลปะแบบโกธิค ซึ่งจะมีความแปลกกว่าทีอ่ื่น 

คือ เป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรยีกกันว่า มานู

เอลไลน ์ใช้เวลาก่อสรา้งท้ังสิ้น 70 ป ีจึงเสร็จสมบูรณ์ วิหารเก่าแก่แห่งนี้

สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริยแ์มนนูเอลที่ 1 องค์สำคัญที่สุดที่

สร้างชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการส่งนกัเดินเรือ

ล่องมหาสมุทร เพื่อค้นพบแผ่นดนิใหม่ในโลก และมีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นทีฝ่ังศพของวาสโกดากามา นักเดินเรอืชื่อดัง ที่ได้เดินทางสู่อินเดีย

เป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498   

จากนั้น  นำท่านชม หอคอยบีเลม็ (BELEM TOWER) โบราณสถานที่สร้างขึ้นใน

ศตวรรษที ่ 16 สร้างตามแบบสถาปตัยกรรมเก่า สมัยที่นครลิสบอนอยู่

ภายใต้การยึดครองของชนชาติมัวร์ เดิมสร้างไว้กลาง

น้ำ เพื่อใช้เปน็ปอ้มปราการ และประภาคาร รวมทั้ง

เป็นคุกอีกด้วย อดีตเคยเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการ

เดินเรอืเข้าออก และ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือ

ออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา และนักเดินเรอืชาวโปรตุเกส 

เป็นอีกตวัอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงลิสบอน 

21.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยเที่ยวบินที่  EK 194 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 25 นาที) 
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วันที่สิบของการเดินทาง    กรุงเทพฯ 
 

08.05  น. เดินทางถึงกรุงดูไบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  EK 372 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง) 

19.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ......... 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมอืงที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตกุารณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สนิส่วนตวัทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

สกุลเงนิ สเปน, โปรตุเกส  ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO)  

 ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจบุนัที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไมส่ามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บคุคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณหีญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่สเปน 
 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เทา่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน   

(จดหมายรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต) 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) หรือหนังสอืจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้ 

5. หลักฐานดา้นการเงนิ ***จำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน***  (โดยไม่มขี้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) 

- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (Bank Certificate) ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน (นับ

จากวันทีพ่นักงานขายแจง้ควิยืน่วีซา่) สำหรับท่านที่ออกสปอนเซอร์รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสารแสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ

ทะเบียนสมรส .... ฉบบัจริงคนละ 1 ฉบบัต่อ 1 ท่าน  

- ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สมุดบญัชีเล่มเดยีวกับที่ไปขอจดหมายรับรองสถานะ

ทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน ควรเลอืกบญัชีที่มีการเขา้ออก

เงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ตอ้งเติมเงินในบญัชีให้ถึง 6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอที่ครอบคลุม

กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด 

6. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต

ให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรอืเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง

ลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวคัซีนแล้ว 

 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 



 

 

BCN-LIS (EK)  -15- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์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 

 

แผนทีศู่นย์ยืน่วีซ่า BLS สเปน    

ที่อยู่  อาคารอนิเตอร์เชนจ์  (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวทิ)  ชัน้ 22 ถ.สขุุมวิท 21 (อโศก) 
 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตสเปนไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

BLS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้มือให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ ต้อง 

มาตามวันนัดหมายของทาง BLS 

เท่านั้น ซึง่จะกำหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำติดตัวไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณต์ามวันนัดหมายที่สถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าทีไ่ปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
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อัตราคา่บรกิาร ....  โอลา สเปน โปรตุเกส  10  วัน  (EK) 
  

   

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 89,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 83,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พกัห้องพักเดี่ยว เพิ่ม   16,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพกัเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได ้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวซี่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร ์

4. คา่รถปรับอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอบุัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอบุัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 
 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มตน้  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, คา่เครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขับรถยุโรป (คนละ 2 ยโูร x 8 วนั)   =  ทา่นละ 16 ยูโร   

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 10 วัน) =  ทา่นละ 1,000 บาท 

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 40,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทัง้หมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จา่ย 65% ของคา่ทัวรท์ัง้หมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

คา่ชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้ 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์............ สเปน โปรตุเกส  10  วนั (EK) ...........วนัเดินทาง........................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


