บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

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

= = = อำนวยกำรทัวร์โดย = = =
“คุณปั่น” ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ..... นักเรียนเก่าสเปน
แมดดริด – พระรำชวังหลวง – มหำวิหำรโทเลโด้ – เอ้ำท์เล่ต์
คอร์โดบ้ำร์ – ส ุเหร่ำเมซกีตำ้ – มหำวิหำรเซวีญ่ำ
กรำนำด้ำ – วำเลนเซีย – วิหำรซำนตำมำเรีย
บำร์เซโลน่ำ – ซำกรำด้ำ แฟมิเลีย
หมู่บำ้ นสเปน – มหำวิหำรมอนต์เซอร์รตั – ช้อปป้ ิ ง
*** ชิมอาหารพืน้ เมือง...ข้ าวผัดสเปน + ชมระบาฟลามิงโก้ สุ ดเร้ าใจ ***
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..... รายละเอียดการเดินทาง .....
ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2565
วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

กรุงเทพฯ – แมดดริด

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 เท่านั้น
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass
❖

วันที่สองของการเดินทาง
01.15 น.
04.45 น.
07.40 น.
13.25 น.

แมดดริด

ออกเดินทางสูก่ รุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยเที่ยวบินที่ EK 385
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที)
เดินทางถึงกรุงดูไบ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุงแมดดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ EK 141
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 7 ชั่วโมง 55 นาที)
เดินทางถึง กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์
ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่น่ี และประกาศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมือง
หลวงใหม่ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และเป็นเมืองหลวงทีส่ ูงที่สุดแห่ง
หนึง่ ในยุโรปด้วย
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จากนั้น

(เวลายุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
บ่าย นำท่านชมย่านเมืองเก่า พลาซ่าร์ มายอร์ (PLAZA MAYOR) เป็น
จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองเก่าอดีตใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่
ประกอบพิธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสำคัญ ๆ เป็นที่ประลองฝีมือ
ของบรรดาอัศวิน และเคยเป็นแหล่งสู้รบอย่างดุเดือด ระหว่างทหาร
ของนโปเลียนกับชาวสเปน ปัจจุบันยังคงมีบรรยากาศ และความงาม
สมัยศตวรรษที่ 17 จากนั้น นำท่านสู่จุดศูนย์กลางของเมือง คือ ปัวร์ตา้
เดล โซล หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนย์ หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่ง
เชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธิษฐานในระหว่างที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี้ จะ
สมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่าง จากนั้น ให้ทา่ นเดินเที่ยว walking
street ช้อปปิ้งสินค้าตามร้านค้าที่มีชื่อเสียง
19.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ELBA ALCALA หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า
จากนัน้

แมดดริด (พระราชวังหลวง + เอ้าท์เล่ต์)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณ
ริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส
ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป
เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงาม
ของพระราชวังลูฟว์ในฝรัง่ เศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง ในปี ค.ศ. 1738
ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสาน ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และอิตาเลียน ให้ท่านได้ชม
ความยิ่งใหญ่ภายในวัง ซึ่งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ภายในตกแต่งอย่าง
วิจิตรตระการตา ด้วยภาพเขียนสีบนเพดาน โคมไฟแก้วเจียรไน เสาหินอ่อน และประดับประดา
ทั่ววังด้วยงานศิลปะมากมาย ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บ
ภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ,
นาฬิกา, หนังสือ, เครือ่ งใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล
ดอกไม้งดงามตลอดปี
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จากนั้น

นำท่านผ่านชม น้ำพุทจี่ ัตุรสั ซีเบเลส ชมรูปแกะสลักหินอ่อน เทพธิดา
ซีเบเลส นั่งบนรถ ซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตัว ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน
เช่นกัน จากนั้น นำท่านชมสัญลักษณ์ที่สำคัญ รูปปัน้ ดอน กิโฆเต
วีรบุรุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกายไฟแห่งความ หวังใหม่ในชีวิตที่
ดีกว่า ให้แก่มวลมนุษยชาติภายใต้ข้อกล่าวหาว่า เป็นนักอุดมคติลม ๆ
แล้ง ๆ จากวรรณกรรมสเปนชื่อดัง “Don Quixote de la Moncha”
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เอ้าท์เล็ต ลาสโรซาสวิลเลจ เป็นมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 100 ร้านค้าในราคาลดพิเศษ
สุดๆ เช่น Burberry, Hackett, Hugo Boss, Kenzo, TAG Heuer,
TOUS, Versace ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้า
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ ผ้าบุรุษ เสือ้ ผ้าสตรี อุปกรณ์กีฬา และอื่น
ๆ อีกมายมาย
(ระยะทางประมาณ 71 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
(*** อาหารค่ำ .... อิสระตามอัธยาศัย .... ไม่รวมอยูใ่ นรายการ ***)
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ELBA ALCALA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

แมดดริด – โทเลโด้ – คอร์โดบ้าร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด้ เมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า ”เมืองป้อมน้อย” ใน
อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมือ่ 2,200 ปีมาแล้ว
ปัจจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อน
ยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจำวันของ
ชาวเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโด้ เป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุด ของการจัดสร้างเมืองโบราณ
อันสมบูรณ์แบบ ตัวเมืองรายล้อมด้วยเนินเขามากมาย ประดุจกำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3
แห่งโดยมีแม่น้ำทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม
นอกจากนี้เมืองโทเลโด้เป็นใจกลางของ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปัจจุบันได้รบั รองจากยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่าโทเลโด้เป็น
เมืองมรดกโลก
(ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
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จากนั้น

12.30 น.

บ่าย

19.30 น.
จากนั้น

นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งโทเลโด้ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227
อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493
ถือเป็นมหาวิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
และเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ใน
ประเทศสเปนอีกด้วย ชมห้องเก็บสมบัติ
ของบิช็อบแห่งโทเลโด้ ที่เต็มไปด้วยมงกุฎ
และคฑาเพชร จากนั้น นำท่านเดินลัด
เลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมัน
ประทับใจกับความงดงามและความเก่าแก่
ของโทเลโด้ ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ทั้ง
เมือง นำท่านชม โรงงานผลิตเครือ่ งถม
ของสเปน ดามาสกิโน่ ทีส่ วยงาม ด้วยการนำทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ
เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้มาช้านาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
... ลิม้ รสข้าวผัดสเปนแบบซีฟู้ด ...
*** โดยร้านนีส้ มเด็จพระพีน่ างฯ เคยเสด็จมาแล้ว ***
พร้อมชมจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดของเมืองโทเลโด้
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้าร์ เมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปใน
ศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัย เน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์
ปรัชญาและการแพทย์
(ระยะทางประมาณ 344 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม AYRE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

คอร์โดบ้าร์ (สุเหร่าเมซกีต้า) – เซวีญ่า
*** ชมระบำพื้นเมืองฟลามิงโก้ ***

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม สุเหร่าเมซกีตา้ สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด หากจะ
เปรียบเทียบความใหญ่โต คงจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ ที่แห่งนี้คือบทสรุปของการ
ปลูกฝังคริสต์ศาสนา ลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ของมุสลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้าง
โบสถ์ของชาวคริสต์อันยิ่งใหญ่ และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็น

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

MAD-BCN (EK) -6www.avenue.co.th

12.30 น.
บ่าย

จากนั้น

19.30 น.
จากนั้น

สถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลึกซึ้งแห่งงานศิลปะ และความเจริญรุ่งเรืองทาง
ศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิม ซึ่งก็คือมีห์รบั ซึ่งถือเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมชิ้น
เอก บนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์แท้ ๆ ได้รับการอนุรกั ษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่า
ความงามจนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซวีญา่ เมืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะของภาคใต้
ของสเปน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน เป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซียด้วย เซบีญาป็
นเมืองมีเสน่ห์ที่สุดในสามเมืองใหญ่ตอนใต้ เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเป็นเมืองอกแตกทีต่ ้งั อยู่
ริมสองฝั่งแม่น้ำ GUADALQUIVIR มีท่าเรือที่มีความยาว 113 กิโลเมตรจากส่วนของทะเลเข้ามา
(ระยะทางประมาณ 139 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองเซวีญา่ ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของสเปน เป็นมหาวิหาร
ทีม่ ีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ถัดจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรม และมหาวิหาร
เซนต์ปอลแห่งกรุงลอนดอน มหาวิหารแห่งนี้
เป็นอาคารสถาปัตยกรรม ที่สร้างด้วยศิลปะ
สไตล์โกธิค ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่
ค.ศ. 1402-1506 ว่ากันว่าเป็นจุดประสงค์ของ
คณะบาทหลวงในปี 1401 ที่จะสร้างโบสถ์ให้ดี
อย่างไม่มีใครเทียบเทียมได้ จากนั้น นำท่านชม
หอคอยกิรัลดา ซึ่งเป็นตึกทรงผอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซ
วีญ่า จากนั้น นำท่านชม พลาซ่าเอสปัญญ่า ที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการด้วยตึกรูปโค้งครึ่งวงกลม
ได้ชอื่ ว่าเป็นจัตุรัสทีส่ วยที่สุดแห่งหนึง่ ในยุโรป เคยใช้เป็นสถานที่จัดงาน เอ็กซ์โปปี 1929 ของ
กลุ่มประเทศที่พูดภาษาสเปน และนำท่านผ่านชมหอคอยทองคำ TORREDEL ORO (GOLDEN
TOWER) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมระบำฟลามิงโก้อันลือชือ่ ด้วยจังหวะ
กระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะที่มีรปู แบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรี และการเต้นรำซึ่ง
เป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม ILUNION ALCORA หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง

เซวีญ่า – กรานาด้า - วาเลนเซีย

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาด้า อาณาจักรที่ม่นั สุดท้ายที่มัวร์ยึดครองอยู่ก่อนถูกฝ่ายคริส
เตียนตีแตก เป็นเมืองที่สวยงาม และโดดเด่นด้วยสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วย 3 เทือกเขาสูง
จึงถูกยกย่องให้เป็น เมืองทีโ่ รแมนติกทีส่ ุดของสเปน
(ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที)
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

19.30 น.
จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาเลนเซีย เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตูเรีย เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของ
ประเทศสเปน ปัจจุบนั เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม, วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสเปน
ภูมิภาคตอนกลาง-ตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นที่ต้งั ของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียง คือ สโมสร
ฟุตบอลวาเลนเซีย เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียง
(ระยะทางประมาณ 498 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม MELIA หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

วาเลนเซีย (วิหารซานตามาเรีย) – บาร์เซโลน่า

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม วิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia)
มหาวิหารที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สร้างขึ้นในสไตล์ผสมผสานอาทิ กอธิค, นีโอคลาสสิก
, บาร็อค และอื่น ๆ ด้านข้างจะ
เป็น เอล มิกูเลต (El Miguelete)
เป็นหอระฆังที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี
1429 และติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ
นักบุญอุปถัมถ์ประจำเมือง ตลอด
สองข้างทางมีภัตตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึกมากมาย จากนั้น นำชมเขต
เมืองใหม่ที่ตั้งของท่าเรือเป็นโครงการ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมือง ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์,
โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุทยานสมุทรภูมิศาสตร์
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า เมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนฝั่งของ
แหลมไอบีเรียชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนีย เป็นเมืองสำคัญที่สุดของแคว้นคาตาลุนญ่า เมืองนี้เป็น
ที่ร้จู กั เพราะสถาปนิกสมัยใหม่อย่าง อันโตนี่ เกาดี้ และการได้รบั เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
โอลิมปิคเมือ่ ปี 1992 ทำให้โฉมหน้าเมืองนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก
(ระยะทางประมาณ 351 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที)
19.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง
เช้า

บาร์เซโลน่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนั้น

12.30 น.
บ่าย

19.30 น.
จากนั้น

จากนั้น
นำท่าน เข้าชมโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ทีอ่ อกแบบและสร้างโดย
สถาปนิกที่มีชื่อเสียงก้องโลกชาวสเปนชื่อแอนโตนิโอ เกาดี สร้างเป็นโบสถ์สูงเสียด
ฟ้าด้วยรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาดี อันแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะภาพของ
เกาดี ที่มีอยู่อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะเกาดีมิได้เพียงออกแบบโบสถ์หลังนี้แห่งเดียว
แต่ยังได้ออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมอีกหลายแห่งที่สวยงาม เหนือล้ำจินตนาการ
อัจฉริยะภาพของเกาดี เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหลายสิบ
ปี ปัจจุบันโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ถือเป็นปูชนียสถานที่ศักดิส์ ิทธิ์ประจำเมือง และ
เป็นโบสถ์ทมี่ ีความสูงมากทีส่ ุดในโลก ยอดแหลมทีส่ ูงเกินกว่า 100 เมตร และยัง
สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์โดยค้างมานานถึง 103 ปีมาแล้ว และก็ยังคงสร้างอยู่จนถึง
ปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักที
นำท่านเข้าชม หมูบ่ า้ นสเปน หมู่บ้านจำลองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเสมือนเมืองโบราณหรือ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถาปัตย กรรมและหัตถกรรมที่โดด
เด่นจากเกือบทุกแคว้นของประเทศ
สเปน สร้างขึ้นเมื่อปี 1972 โดย
จำลองบ้านเรือน ศาลาว่าการ ถนน
ในขนาดเท่าของจริงจำนวนกว่า 117
หลังมาไว้ในที่แห่งเดียวที่นี้ เพลิดเพลิน
ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
สาธิตการประดิษฐ์งานหัตถกรรมการแสดงของสเปนด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านผ่านชมอนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือนักผจญภัยที่มีชื่อเสียงก้องโลก
ได้รับบัญชาจากกษัตริย์เฟอร์ดินาน และราชินีอิซาเบลล่า เดินทางออกจากสเปน ณ ท่าเรือบาร์
เซโลนาแห่งนี้ ไปจนค้นพบทวีปอเมริกา ในปี
ค.ศ.1492
ปัจจุบนั เมืองหลวงแห่งประเทศ
สหรัฐฯ ก็มีชอื่ ต่อท้ายว่า ”DISTRICT OF
COLUMBIA” เพือ่ เป็นเกียรติแก่นักเดินทาง
ท่านนี้ จากนั้น นำท่านผ่านไปชมสนาม
ฟุตบอลเอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า
อีกทั้งยังเป็นที่ต้งั ของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 จากนัน้ นั่งรถชมเมือง
เริ่มจากปลาซ่า กาตาลันญ่า จตุรสั ที่ใหญ่ที่สุดประจำเมือง จุดศูนย์รวมถนนสาย
หลักของเมือง ผ่านจตุรัสฟรานเชส มาเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของย่านธุรกิจและร้านค้าบูติค แบรนด์
เนมชั้นนำ มุ่งตรงสูย่ ่านถนนคนเดิน ถนนลาแลมบาส ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลน่า
แหล่งร้านค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม FRONTAIR CONGRESS หรือเทียบเท่า
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วันที่เก้าของการเดินทาง

บาร์เซโลน่า – กรุงเทพฯ

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขามอนต์เซอร์รัต เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่อยูไ่ ม่ไกลจากเมืองบาร์เซโลนา
เมืองหลวงของแคว้นคาตาโลเนียมากนัก นอกจากนี้ บนภูเขามอนต์เซอร์รัตยังเป็นที่ต้ังของ
“ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต” (Santa Maria de Montserrat) อีกหนึ่งมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
(ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้น

นำท่าน เข้าชมวิหารมอนต์เซอร์รัต ซึ่งตั้งอยู่บนเขามองเซอร์รตั ที่สูงถึง 1,236 เมตรจากน้ำ
ทะเล มีลักษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่มตะป่ำแปลกประหลาดโดย คำว่า Montserrat หมายถึง ปุม่
ปม ซึ่งในภาษาคาตาลัน ซึ่งเป็นภาษาหลักของคนในแถบนี้ใช้สื่อสารกัน ว่ากันว่าบริเวณนี้เดิม
เคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะยังมีซากเศษหอยอยู่ทั่วไป หินรูปทรงประหลาดของ
ยอดเขา ก็คาดว่าเกิดจากแรงดันตามธรรมชาตินับล้านปีมาแล้ว อาณาบริเวณ
ที่ตั้งของวิหารมองเซอร์รตั ซึ่งซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาได้อย่างตระการตานัน้ มีพื้นที่
กว้างขวาง จนทำให้ฉงนว่าผู้คนในอดีตนำวัสดุกอ่ สร้างมากมายขึ้นมาสร้างบน
เขาที่สูงขนาดนี้ได้อย่างไร เหมือนเมืองในฝันอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียว ภายใน
วิหารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตามากมายให้ชม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประติมากรรมรูปปั้นที่ตกแต่งบนอาคารทั้งหลายที่งดงามเกินบรรยาย
โดยมี
จุดเด่นที่มี พระแม่มารีดำ (Black Madonna หรือ The Virgin of Montserrat) ที่
มีชื่อเสียงประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวสเปนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิ
คส่วนใหญ่ เขามีความเชือ่ ว่าภูเขานี้เป็นสถานที่ศักดิส์ ิทธิ์ นำท่านชมรอบ ๆ บริเวณวิหารมีท้ัง
โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิค โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้าขายของที่ระลึก ห้องสมุด ห้องแสดง
ศิลปะ และสำนักนักบวชเบนาดิก ซึ่งเป็นองค์กรนักบวชคาทอลิคบริหารวิหารอยู่บนนี้ สถานที่
ทั้งหมดจึงเป็นบรรยากาศแบบเงียบเรียบสงบตามแบบฉบับสำนักปฏิบตั ิธรรมของนักบวช
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์เนมของยุโรปที่ Chic Outlet : La Roca Village (เวลา
เปิดทำการจันทร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น.) จากนั้น มีเวลาอิสระให้
ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าเอ้าท์เล่ต์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าดีไซเนอร์แบรนด์
เนมคุณภาพดี ราคาลดพิเศษจำนวนมากกว่า 50 ยี่ห้อ อาทิ
Burberry, Lowe, Polo, Camper, Douce Garbana, La Coste, Longchamp, Timberland,
Kipping, Miss Sixty, Energies, ฯลฯ
(ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

12.30 น.
บ่าย
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16.30 น.
21.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองบาร์เซโลน่า
ออกเดินทางสู่กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 188
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง 25 นาที)

วันที่สิบของการเดินทาง
05.55 น.
09.40 น.
18.55 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุงดูไบ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 372
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ.........

**** END OF TOUR ****
*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน 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 ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม : โทร. 02-108-8666
สกุลเงิน

สเปน 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 ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “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 ...เท่านัน้ ...) 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 วีซา่
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
เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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อัตราค่าบริการ .... โอลา สเปน 10 วัน (EK)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ผู้ใหญ่พกั ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

เมษา-พฤษภา
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
ค่าตัว๋ เครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ 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 : กรณีเกิดอุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 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
(เป็นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางที่ต้องจัดทำเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระทีม่ ีน้ำหนักเกิน 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% ของค่าทัวร์ท้งั 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 โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด 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 ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

*** หมายเหตุ ***

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

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่าน้ำมัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์............ แกรนด์ สเปน 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
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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

