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     “คุณป่ัน” ไพบูลย์เกยีรติ เขียวแก้ว ..... นักเรียนเก่าสเปน 
แมดดรดิ – พระรำชวงัหลวง – มหำวิหำรโทเลโด ้– เอำ้ทเ์ลต่ ์

คอรโ์ดบำ้ร ์– สเุหรำ่เมซกตีำ้ – มหำวิหำรเซวีญ่ำ 

                     กรำนำดำ้ – วำเลนเซีย – วิหำรซำนตำมำเรยี 

                     บำรเ์ซโลน่ำ – ซำกรำดำ้ แฟมิเลีย 

หมู่บำ้นสเปน – มหำวิหำรมอนตเ์ซอรร์ตั – ชอ้ปป้ิง 

***  ชิมอาหารพืน้เมือง...ข้าวผดัสเปน + ชมระบ าฟลามิงโก้ สุดเร้าใจ  *** 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

ระหวา่งวันที ่ 9-18  เมษายน  2565 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – แมดดรดิ       
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที ่ 9 

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

 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

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

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วันที่สองของการเดินทาง    แมดดริด        
 

01.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต  โดยเที่ยวบินที่  EK 385 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 45 นาที) 

04.45 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

07.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงแมดดริด  ประเทศสเปน  โดยเที่ยวบินที่  EK 141 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  7 ชั่วโมง 55 นาที) 

13.25 น. เดินทางถึง กรุงแมดดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซ่ึงกษัตริย์

ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทบัจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมือง

หลวงใหม่ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงท่ีสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และเป็นเมอืงหลวงทีสู่งที่สุดแห่ง

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

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

บ่าย นำท่านชมย่านเมืองเก่า พลาซา่ร์ มายอร์ (PLAZA MAYOR) เป็น

จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองเก่าอดตีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่

ประกอบพิธีราชาภิเษก และงานฉลองพิธีสำคัญ ๆ เป็นที่ประลองฝีมือ

ของบรรดาอัศวิน และเคยเป็นแหล่งสู้รบอย่างดุเดอืด ระหว่างทหาร

ของนโปเลียนกับชาวสเปน ปจัจุบันยังคงมีบรรยากาศ และความงาม

สมัยศตวรรษที่ 17 จากนั้น นำท่านสู่จุดศนูยก์ลางของเมือง คือ ปวัร์ตา้ 

เดล โซล หรือจุดกึ่งกลางเมืองกิโลเมตรที่ศูนย ์หรือประตูพระอาทิตย ์ซึ่ง

เชื่อกันว่า หากตั้งจิตอธษิฐานในระหว่างท่ีเหยียบบนจุดกลางเมืองนี้ จะ

สมปรารถนาในสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่าง จากนั้น ให้ทา่นเดินเท่ียว walking 

street ช้อปปิ้งสินค้าตามร้านค้าที่มีชือ่เสียง 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ELBA ALCALA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สามของการเดินทาง    แมดดริด  (พระราชวังหลวง + เอ้าท์เล่ต์) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ นำทา่น เขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณ

ริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยโุรป 

เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงาม

ของพระราชวังลูฟว์ในฝรัง่เศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง  ในป ีค.ศ. 1738 

ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสาน ระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศส และอิตาเลียน ให้ท่านได้ชม

ความยิ่งใหญ่ภายในวงั ซึ่งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ภายในตกแตง่อยา่ง

วจิิตรตระการตา ด้วยภาพเขียนสบีนเพดาน โคมไฟแก้วเจียรไน เสาหินอ่อน และประดบัประดา

ทั่ววังด้วยงานศิลปะมากมาย ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นที่เก็บ

ภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาท ิ พัดโบราณ, 

นาฬิกา, หนังสือ, เครือ่งใช,้ อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล

ดอกไม้งดงามตลอดปี 
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จากนั้น นำท่านผ่านชม นำ้พุทีจ่ัตุรสัซีเบเลส ชมรูปแกะสลกัหินอ่อน  เทพธิดา

ซีเบเลส นั่งบนรถ ซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตวั ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน

เช่นกัน จากนั้น นำท่านชมสัญลักษณ์ที่สำคัญ รูปปัน้ดอน กโิฆเต 

วีรบรุุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกายไฟแห่งความ   หวังใหม่ในชีวิตที่

ดกีว่า ให้แก่มวลมนุษยชาติภายใต้ข้อกล่าวหาว่า เป็นนกัอุดมคติลม ๆ 

แล้ง ๆ จากวรรณกรรมสเปนชื่อดัง  “Don Quixote de la Moncha” 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เอ้าท์เล็ต ลาสโรซาสวลิเลจ เป็นมอลลข์นาดใหญ่ ซึ่ง

มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 100 ร้านคา้ในราคาลดพิเศษ

สุดๆ เช่น Burberry, Hackett, Hugo Boss, Kenzo, TAG Heuer, 

TOUS, Versace ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกบัการจับจ่ายสินค้า

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้าบรุุษ เสือ้ผ้าสตร ี อุปกรณ์กีฬา และอื่น 

ๆ อีกมายมาย 

(ระยะทางประมาณ  71  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 
 

(*** อาหารคำ่  ....  อสิระตามอัธยาศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรายการ ***) 
 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ELBA ALCALA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง    แมดดริด – โทเลโด้ – คอร์โดบ้าร์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด ้ เมอืงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความหมายว่า ”เมืองป้อมน้อย” ใน

อดีตเป็นเมอืงหลวงเก่าของสเปน และเคยถูกชาวโรมันเข้ายึดครองเมืองเมือ่ 2,200 ปีมาแล้ว 

ปจัจุบันอารยธรรมของชนต่างชาติครั้งก่อน ยงัคงฝงัแน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจำวันของ

ชาวเมือง ลักษณะผังเมืองโทเลโด้ เป็นเอกลักษณท์ี่น่าชื่นชมที่สุด ของการจดัสร้างเมืองโบราณ

อันสมบรูณแ์บบ ตัวเมอืงรายล้อมด้วยเนินเขามากมาย ประดจุกำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 

แห่งโดยมีแม่น้ำทาโคเป็นเส้นทางคมนาคม นอกจากนี้เมืองโทเลโด้เป็นใจกลางของ

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปจัจุบันได้รบัรองจากยูเนสโกป้ระกาศให้เมืองเกา่โทเลโดเ้ป็น

เมืองมรดกโลก  

(ระยะทางประมาณ  73  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 
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จากนั้น นำท่านเข้าชม มหาวหิารแหง่โทเลโด้ มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสเปน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227 

อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค กำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณเ์มื่อปี ค.ศ. 1493 

ถือเป็นมหาวิหารสไตส์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นศนูยก์ลางแห่งศาสนาคริสต์ใน

ประเทศสเปนอีกด้วย ชมห้องเก็บสมบตัิ

ของบิช็อบแห่งโทเลโด้ ที่เต็มไปด้วยมงกุฎ 

และคฑาเพชร จากนั้น นำท่านเดินลัด

เลาะตามตึกรามบ้านช่องเก่าแก่สมัยโรมัน

ประทบัใจกับความงดงามและความเก่าแก่

ของโทเลโด้ ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ท้ัง

เมือง นำท่านชม โรงงานผลติเครือ่งถม

ของสเปน ดามาสกโิน ่ทีส่วยงาม ด้วยการนำทองและเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ 

เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้มาช้านาน  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง   

... ลิม้รสขา้วผัดสเปนแบบซีฟู้ด ... 

*** โดยรา้นนีส้มเดจ็พระพีน่างฯ เคยเสดจ็มาแลว้ *** 

พรอ้มชมจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมืองโทเลโด้ 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบา้ร์ เมอืงในระบบกาหลิบท่ีมีความเจริญรุ่งเรอืงที่สุดของยุโรปใน

ศตวรรษที ่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัย เน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ 

ปรชัญาและการแพทย ์ 

(ระยะทางประมาณ  344  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  5 ชั่วโมง) 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  โรงแรม  AYRE  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง คอร์โดบ้าร์  (สุเหร่าเมซกีต้า) – เซวีญ่า 

 *** ชมระบำพื้นเมืองฟลามิงโก้ *** 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเข้าชม สุเหรา่เมซกีตา้ สุเหรา่ที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด หากจะ

เปรียบเทียบความใหญ่โต คงจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่  ณ ที่แห่งนี้คือบทสรุปของการ

ปลูกฝังคริสตศ์าสนา ลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ของมุสลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้าง

โบสถ์ของชาวครสิต์อันย่ิงใหญ่ และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็น
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สถาปตัยกรรมที่เปรียบเป็นความหฤหรรษอ์ย่างลึกซึ้งแห่งงานศิลปะ และความเจริญรุง่เรืองทาง

ศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิม ซึ่งก็คือมีห์รบัซ่ึงถือเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมชิ้น

เอก บนกระเบ้ืองเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์แท้ ๆ ได้รับการอนุรกัษ์เก็บรกัษาให้ทรงคุณค่า

ความงามจนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซวีญา่ เมืองศูนยก์ลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะของภาคใต้

ของสเปน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน เป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลเูซียด้วย เซบญีาป็

นเมืองมีเสน่ห์ท่ีสุดในสามเมืองใหญ่ตอนใต้ เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเป็นเมืองอกแตกทีต่ั้งอยู่

ริมสองฝั่งแม่น้ำ GUADALQUIVIR มีท่าเรือที่มีความยาว 113 กิโลเมตรจากส่วนของทะเลเข้ามา 

(ระยะทางประมาณ  139  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่านเข้าชม มหาวหิารแหง่เมืองเซวีญา่ ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของสเปน เป็นมหาวหิาร

ทีม่ีขนาดใหญ่เปน็อันดบัที ่ 3 ของโลก ถัดจากมหาวิหารเซนตป์ีเตอร์ในกรุงโรม และมหาวิหาร 

เซนตป์อลแห่งกรุงลอนดอน มหาวหิารแห่งนี้

เป็นอาคารสถาปตัยกรรม ที่สร้างด้วยศิลปะ

สไตล์โกธิค ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ 

ค.ศ. 1402-1506 ว่ากันว่าเป็นจุดประสงค์ของ

คณะบาทหลวงในปี 1401 ที่จะสร้างโบสถ์ให้ดี 

อย่างไม่มีใครเทียบเทียมได้ จากนั้น นำท่านชม 

หอคอยกรัิลดา ซึ่งเป็นตึกทรงผอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซ

วีญ่า จากนั้น นำท่านชม พลาซา่เอสปัญญา่ ที่สวยงามย่ิงใหญ่อลังการด้วยตึกรูปโค้งครึ่งวงกลม 

ไดช้ือ่วา่เปน็จัตุรัสทีส่วยที่สุดแหง่หนึง่ในยุโรป เคยใช้เป็นสถานที่จัดงาน เอ็กซ์โปปี 1929 ของ

กลุ่มประเทศที่พูดภาษาสเปน และนำท่านผ่านชมหอคอยทองคำ TORREDEL ORO (GOLDEN 

TOWER) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมระบำฟลามงิโกอั้นลือชือ่ ดว้ยจังหวะ

กระทืบเทา้มัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะที่มีรปูแบบซบัซ้อนทั้งเพลงดนตรี และการเต้นรำซึ่ง

เป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  โรงแรม  ILUNION ALCORA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่หกของการเดินทาง    เซวีญ่า – กรานาด้า - วาเลนเซีย  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาดา้  อาณาจักรที่มั่นสุดท้ายที่มัวร์ยึดครองอยู่ก่อนถูกฝ่ายคริส

เตียนตีแตก เป็นเมืองที่สวยงาม และโดดเด่นด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีโอบล้อมด้วย 3 เทือกเขาสูง 

จึงถูกยกย่องให้เป็น เมืองทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดของสเปน 

(ระยะทางประมาณ  254  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 40 นาท)ี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาเลนเซีย เมอืงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตูเรีย เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของ

ประเทศสเปน ปจัจุบนัเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม, วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสเปน

ภูมิภาคตอนกลาง-ตะวันออกเฉียงใต้ และยงัเป็นที่ตั้งของสโมสรฟตุบอลที่มีชื่อเสียง คือ สโมสร

ฟุตบอลวาเลนเซีย เป็นสโมสรฟตุบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียง 

(ระยะทางประมาณ  498  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  7 ชั่วโมง) 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MELIA   หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง    วาเลนเซีย  (วิหารซานตามาเรีย) – บาร์เซโลน่า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเข้าชม วหิารซานตามาเรยีแหง่วาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) 

มหาวิหารที่ต้ังอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สร้างขึ้นในสไตล์ผสมผสานอาทิ กอธิค, นีโอคลาสสิก

, บาร็อค และอื่น ๆ ด้านข้างจะ

เป็น เอล มกิูเลต (El Miguelete) 

เป็นหอระฆังท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วง

ระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 

1429 และติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ 

นักบญุอุปถัมถ์ประจำเมือง ตลอด

สองข้างทางมีภัตตาคาร, บาร,์ ร้านกาแฟ และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย จากนั้น นำชมเขต

เมืองใหม่ที่ต้ังของท่าเรือเป็นโครงการ  ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในเมอืง ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร,์ 

โรงศิลปะการแสดง, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรแ์ละอุทยานสมุทรภูมิศาสตร ์

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลนา่ เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนฝั่งของ

แหลมไอบเีรยีชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนยี เป็นเมืองสำคัญที่สุดของแคว้นคาตาลุนญ่า เมืองนี้เป็น

ที่รู้จกัเพราะสถาปนิกสมัยใหม่อย่าง อันโตนี ่ เกาดี้ และการได้รบัเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน   

โอลิมปิคเมือ่ปี 1992 ทำให้โฉมหน้าเมอืงนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก 

(ระยะทางประมาณ  351  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  5 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม  FRONTAIR CONGRESS  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่แปดของการเดินทาง    บาร์เซโลน่า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นำท่าน เขา้ชมโบสถ์ซากราดา้ แฟมเิลีย ทีอ่อกแบบและสร้างโดย

สถาปนิกที่มีชื่อเสียงก้องโลกชาวสเปนชื่อแอนโตนิโอ เกาด ี สร้างเป็นโบสถส์ูงเสียด

ฟ้าด้วยรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณข์องเกาดี อนัแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะภาพของ

เกาด ี ที่มีอยู่อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะเกาดมีิไดเ้พียงออกแบบโบสถ์หลังนี้แห่งเดียว 

แต่ยังได้ออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมอีกหลายแหง่ท่ีสวยงาม เหนือล้ำจินตนาการ 

อัจฉริยะภาพของเกาด ี เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกหลงัจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหลายสิบ

ปี ปจัจุบันโบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ถือเป็นปูชนียสถานที่ศักดิส์ิทธิ์ประจำเมือง และ

เป็นโบสถ์ทีม่ีความสูงมากทีสุ่ดในโลก ยอดแหลมทีสู่งเกินกว่า 100 เมตร  และยงั

สร้างไม่เสร็จสมบรูณโ์ดยค้างมานานถึง 103 ปีมาแล้ว และก็ยังคงสร้างอยู่จนถึง

ปจัจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณส์ักที   

จากนั้น นำท่านเข้าชม หมูบ่า้นสเปน หมู่บ้านจำลองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเสมือนเมืองโบราณหรือ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถาปตัย กรรมและหตัถกรรมที่โดด

เด่นจากเกือบทุกแคว้นของประเทศ

สเปน สร้างขึ้นเมื่อปี 1972 โดย

จำลองบ้านเรือน ศาลาวา่การ ถนน 

ในขนาดเท่าของจริงจำนวนกว่า 117 

หลังมาไว้ในที่แห่งเดียวที่นี้ เพลิดเพลิน

ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

สาธิตการประดิษฐ์งานหัตถกรรมการแสดงของสเปนด้วย  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านผ่านชมอนุสาวรีย ์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรอืนักผจญภยัที่มีชื่อเสียงก้องโลก 

ได้รับบญัชาจากกษัตริย์เฟอร์ดินาน และราชินีอิซาเบลล่า เดินทางออกจากสเปน ณ ท่าเรอืบาร์

เซโลนาแห่งนี้ ไปจนค้นพบทวีปอเมริกา ในป ี

ค.ศ.1492 ปจัจบุนัเมืองหลวงแห่งประเทศ

สหรัฐฯ ก็มีชือ่ต่อท้ายว่า ”DISTRICT OF 

COLUMBIA” เพือ่เป็นเกียรติแก่นักเดินทาง

ท่านนี ้ จากนั้น นำท่านผ่านไปชมสนาม

ฟตุบอลเอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า 

อีกทั้งยงัเป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกในปี 1992 จากนัน้นั่งรถชมเมือง

เริ่มจากปลาซ่า กาตาลนัญ่า จตุรสัที่ใหญ่ท่ีสดุประจำเมือง จดุศนูยร์วมถนนสาย

หลักของเมือง ผ่านจตุรัสฟรานเชส มาเซีย ซึ่งเป็นที่ต้ังของย่านธุรกิจและร้านค้าบูติค แบรนด์

เนมชั้นนำ มุ่งตรงสูย่่านถนนคนเดิน ถนนลาแลมบาส ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลน่า 

แหล่งร้านค้าแฟชั่น เสื้อผา้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  โรงแรม  FRONTAIR CONGRESS  หรือเทียบเทา่ 
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วันที่เก้าของการเดินทาง    บาร์เซโลน่า – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หุบเขามอนต์เซอร์รัต เป็นภูเขาศกัดิ์สิทธิ์ที่อยูไ่ม่ไกลจากเมืองบารเ์ซโลนา 

เมืองหลวงของแคว้นคาตาโลเนียมากนัก นอกจากนี้ บนภูเขามอนตเ์ซอร์รัตยงัเป็นที่ตั้งของ 

“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 ปุม่

ปม ซึ่งในภาษาคาตาลัน ซึ่งเป็นภาษาหลักของคนในแถบนี้ใช้สื่อสารกัน ว่ากันว่าบริเวณนี้เดิม

เคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะยงัมีซากเศษหอยอยู่ท่ัวไป หินรูปทรงประหลาดของ

ยอดเขา ก็คาดว่าเกิดจากแรงดันตามธรรมชาตินับล้านปีมาแล้ว อาณาบริเวณ

ที่ต้ังของวิหารมองเซอร์รตัซ่ึงซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาได้อย่างตระการตานัน้ มีพื้นที่

กว้างขวาง จนทำให้ฉงนว่าผู้คนในอดีตนำวัสดกุอ่สร้างมากมายขึ้นมาสร้างบน

เขาที่สูงขนาดนี้ได้อย่างไร เหมือนเมืองในฝันอย่างไรอย่างนั้นเลยทเีดียว ภายใน

วิหารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตามากมายให้ชม โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ประติมากรรมรูปปั้นที่ตกแตง่บนอาคารทั้งหลายที่งดงามเกินบรรยาย โดยมี

จดุเด่นที่ม ีพระแมม่ารีดำ (Black Madonna หรือ The Virgin of Montserrat) ท่ี

มีชื่อเสียงประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวสเปนซึ่งนับถือศาสนาคริสตน์ิกายโรมันคาทอลิ

คส่วนใหญ่ เขามีความเชือ่ว่าภูเขานี้เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ์ นำท่านชมรอบ ๆ บริเวณวิหารมีทั้ง

โบสถ์คริสต์นิกายคาทอลคิ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้าขายของที่ระลึก ห้องสมุด  ห้องแสดง

ศิลปะ และสำนักนักบวชเบนาดิก ซึ่งเป็นองค์กรนักบวชคาทอลิคบริหารวิหารอยู่บนนี้ สถานที่

ทั้งหมดจึงเป็นบรรยากาศแบบเงยีบเรียบสงบตามแบบฉบับสำนักปฏิบตัิธรรมของนักบวช  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ชอ้ปปิง้สนิคา้แบรนด์เนมของยุโรปที ่Chic Outlet : La Roca Village (เวลา

เปิดทำการจันทร-์อาทิตย์ 10.00-21.00 น.) จากนั้น มีเวลาอิสระให้

ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าเอ้าท์เล่ต์ ซึ่งเป็นศูนยร์วมสินค้าดีไซเนอร์แบรนด์

เนมคณุภาพดี ราคาลดพิเศษจำนวนมากกว่า 50 ยี่ห้อ อาท ิ

Burberry, Lowe, Polo, Camper, Douce Garbana, La Coste, Longchamp, Timberland, 

Kipping, Miss Sixty, Energies, ฯลฯ 

(ระยะทางประมาณ  64  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
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16.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบนิเมืองบาร์เซโลน่า 

21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยเที่ยวบินที่  EK 188 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง 25 นาที) 

 

วันที่สิบของการเดินทาง    กรุงเทพฯ 
 

05.55  น. เดินทางถึงกรุงดูไบ  เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน 

09.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  EK 372 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง) 

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

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย ์.... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมอืงที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตกุารณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สนิส่วนตวัทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

สกุลเงนิ สเปน  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 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหนา้ไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

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 / การต้ังครรภ์” 

 

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

เช่น บางทา่นมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแท้กอ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่สเปน 
 

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

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

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

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

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

(จดหมายรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบับจริงเท่านั้น) 

(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 เดอืน (สมุดบญัชีเล่มเดยีวกับที่ไปขอจดหมายรับรองสถานะ

ทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน ควรเลอืกบญัชีที่มีการเขา้ออก

เงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ตอ้งเติมเงินในบญัชีให้ถึง 6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่ครอบคลุม

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) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 

 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 
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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 ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำติดตัวไป

ในวนัสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วีซา่ 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

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

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

   เมษา-พฤษภา 

 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 .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

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

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวซี่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทวัร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 
 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

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

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  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% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผูเ้ดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระทีม่ีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (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

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

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% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีด้วยเหตุผลใด 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

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

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

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

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

รายการทวัร์............ แกรนด์สเปน  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. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

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

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

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


