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ลสิบอน – เคป เดอรอก้า – โบสถ์แม่พระฟาติมา 
แมดดริด – พระราชวงัหลวง – มหาวิหารโทเลโด้ 

*** ชมการเต้นระบ าฟลามงิโก้สุดเร้าใจ *** 
เซโกเวยี – บาร์เซโลน่า – ซากราด้า แฟมิเลยี – หมู่บ้านสเปน – ช้อปป้ิงเอ้าท์เล่ต์ 

***   พเิศษ  ...  ชิมข้าวผดัสเปน + หมูหันสเปน   *** 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 21-29 ม.ีค. / 29 ม.ีค.-6 เม.ย. 2562 (59,900.-) 

 29 เม.ย.-7 พ.ค. / 3-11 พ.ค. 2562 (59,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ลสิบอน  (โปรตเุกส)       
 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 9 

เคำนเ์ตอร์แถว T  สำยกำรบนิเอมเิรตส์ แอร์ไลน์  (EK .. EMIRATES AIRLINE) 
....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้ือภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

09.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  โดยเท่ียวบินที่  EK 375 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 45 นำที) 

13.00 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

14.25 น. ออกเดินทำงสูก่รงุลสิบอน  ประเทศโปรตุเกส  โดยเท่ียวบินที่  EK 193 

(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ 4 ชั่วโมง 50 นำที) 

19.40 น. เดินทำงถึง กรุงลสิบอน เมอืงหลวงของโปรตุเกส เมืองท่ีได้รับกำรบรูณะขึ้นมำใหม่จำก

เหตกุำรณ์แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคำบสมุทรไอบีเรีย 

(เวลำโปรตเุกส ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

(เวลำโปรตเุกส ... ฤดหูนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  7 ชัว่โมง) 
 

 (*****  อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร  *****) 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  ALTIS PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง    ลิสบอน       
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงเลำะเลียบชำยฝั่งมหำสมุทรแอตแลนติก

เพื่อเดินทำงสู่ เคป้ เดอรอกำ้ ซึ่งเป็น จุดตะวนัตกสดุของ

ทวปียโุรป เป็นที่ท่ีมีแผ่นดินเป็นที่สุดท้ำย  กอ่นเป็น

มหำสมุทรแอตแลนติค 

(ระยะทำงประมำณ  38  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซนิทรำ้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมือง   

ตำกอำกำศยอดนิยมของนักท่องเท่ียว และยงัเป็นที่ต้ัง

ของพระรำชวังซินทร้ำที่สวยงำม ที่ได้รบักำรรบัรองจำก

องคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ปน็มรดกโลกอกีด้วย 

(ระยะทำงประมำณ  11  กิโลเมตร 

ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  20 นำที) 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำรพื้นเมือง  ** ไกย่ำ่งสตูรอรอ่ยแห่งซนิทรำ้ ** 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงกลับ กรงุลสิบอน ผ่ำนชม สะพำนแขวนทีย่ำวทีส่ดุในยโุรป ซึ่งสะพำนนี้มีชื่อว่ำ 

PONTE 25 ABRIL (ซึ่งเมื่อวันท่ี 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดกำรปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง

มำสู่ระบอบประชำธิปไตย) ชมทัศนียภำพของแม่น้ ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่ำนใจกลำงเมืองลิสบอน 

เป็นแม่น้ ำที่กว้ำงใหญ่ไพศำลรำวกับทะเล และยิ่งกว่ำนั้นโปรตุเกสถูกโอบลอ้มด้วยชำยหำดยำว

กว่ำ 170 กม. ของผืนมหำสมุทรแอตแลนติก ผ่ำนชมบริเวณเมืองเก่ำลิสบอน “โอลด์ซิต้ี” และ

จตัุรัสกำรค้ำ สร้ำงขึ้นในสมัยมำร์ควิส เดอ ปอมแปล  เป็นนำยกรัฐมนตรี 

จำกนั้น  น ำท่ำนผ่ำนชม วหิำรเจโรนโิมส ได้รับกำรรับรองจำกองคก์ำรยเูนสโกว้ำ่เปน็มรดกโลก วิหำร

แห่งนี้มีควำมสวยงำมด้วยศิลปะแบบโกธิค ซึ่งจะมีควำมแปลกกว่ำทีอ่ื่น 

คือ เป็นผลงำนอันเยี่ยมยอดของงำนสถำปัตยกรรมที่เรียกกันว่ำ มำนู

เอลไลน ์ใช้เวลำกอ่สร้ำงทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ วิหำรเก่ำแก่แห่งนี้

สร้ำงขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์แมนนูเอลที่ 1 องค์ส ำคัญที่สุดท่ี

สร้ำงชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่งประสบควำมส ำเร็จจำกกำรส่งนักเดินเรอื

ล่องมหำสมุทร เพือ่ค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลก และมีควำมส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร์ โดยเฉพำะเป็นที่ฝังศพของวำสโกดำกำมำ นักเดินเรอืชื่อดัง ทีไ่ด้เดินทำงสู่อินเดีย

เป็นผลส ำเร็จ ในปี ค.ศ.1498   
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จำกนั้น  น ำท่ำนชม หอคอยบเีลม็ (BELEM TOWER) โบรำณสถำนที่สร้ำงขึ้นใน

ศตวรรษที่ 16 สร้ำงตำมแบบสถำปัตยกรรมเก่ำ สมัยท่ีนครลิสบอนอยู่

ภำยใต้กำรยึดครองของชนชำติมัวร์ เดิมสร้ำงไว้กลำง

น้ ำ เพื่อใช้เป็นปอ้มปรำกำร และประภำคำร รวมทั้ง

เป็นคุกอีกด้วย อดีตเคยเป็นป้อมรักษำกำรณ์ดูแลกำร

เดินเรอืเข้ำออก และเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเดินเรือ

ออกไปส ำรวจ และค้นพบโลกของวำสโก ดำกำมำ และนักเดินเรอืชำวโปรตุเกส 

เป็นอีกตวัอย่ำงหนึ่งของสถำปัตยกรรมมำนูเอลไลน์ที่สวยงำมอีกแห่งหนึ่ง 
 

 (*****  อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร  *****) 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  ALTIS PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วันที่สำมของกำรเดินทำง    ลิสบอน – โบสถ์แม่พระฟำติมำ – เมรีด้ำ  (สเปน) 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฟำตมิำ เมอืงส ำคัญทำงศำสนำของคริสต์ศำสนิกชน เนื่องจำกเมืองนี้

เป็นที่ต้ังของโบสถ์ศักดิส์ิทธิ์ โบสถแ์มพ่ระฟำตมิำ จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมโบสถ์แมพ่ระฟำตมิำ 

(The lady of Fatima Basilica)  โบสถ์โรมันคำทอลิกเริ่มกอ่สร้ำงในปี 1928 แล้วเสร็จในปี 

1953 บริเวณโถงกลำงมีรปูปั้นพระแม่มำรี โบสถ์แห่งนี้มีควำม

ศกัดิ์สิทธิ์ และเป็นหนึ่งในหลำยเส้นทำงของคริสต์ศำสนิกชนใน

กำรแสวงบุญ ชมรูปปั้นพระแม่มำรี ที่มีควำมศกัดิ์สิทธิ์และเป็น

หนึ่งในหลำยเส้นทำงของคริสต์ศำสนิกชนในกำรแสวงบุญ ที่มี

ควำมเชื่อว่ำพระแม่มำรีได้เคยปรำกฏตวัให้เด็กน้อย 3 คน ได้แก ่ 

ลเูซีย ฟรำงซสิโก และยำชนิตำ ได้พบกับพระแม่มำรีอำ หรอืแม่

พระประจกัษ์ ที่ทรงเสด็จมำมอบข่ำวสำรจำกสวรรค์ให้กับมนุษย์ 

เรื่องรำวนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 1917 ก่อนสงครำมโลกครัง้ท่ี 1 พระแม่เสด็จปรำกฎตวัให้เด็กน้อยทั้ง 3 

คนเห็นเป็นครั้งแรก ในวันท่ี 13 พฤษภำคม 1917  กำรเจอปรำกฎกำรณ์เหนือธรรมชำติ  ท ำให้

 เด็กต้องแอบมุดเข้ำไปหลบในถ้ ำ (ซ่ึงปัจจุบันถ้ ำได้ตนัไปแล้ว) แม่พระได้บอกกับเด็กทั้งสำมคนถึง

เหตผุลที่พระองค์ลงมำจำกสวรรค ์ เพื่อใหลู้เซียได้บันทึกไว้ถึงค ำท ำนำยและค ำสอนของพระแม่

มำรี ซึ่งเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ลูเซียได้บันทึกไว้ ก็ล้วนเป็นควำมจริงที่ปรำกฏขึ้นมำในภำยหลัง 

(ระยะทำงประมำณ  128  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมอืงเมรีดำ้  เมืองชำยแดนทำงตะวันตกของสเปน 

(ระยะทำงประมำณ  286  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 45 นำที) 

19.00 น.  รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก  โรงแรม  ILUNION LAS LOMAS  หรอืเทียบเทำ่ 
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วันที่สี่ของกำรเดินทำง    เมรีด้ำ – โทเลโด้ – แมดดริด       
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโทเลโด ้ เมืองประวัติศำสตร์ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ ”เมืองป้อมน้อย” ใน

อดีตเป็นเมืองหลวงเก่ำของสเปน และเคยถูกชำวโรมันเข้ำยึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมำแล้ว 

ปจัจุบันอำรยธรรมของชนต่ำงชำติครั้งก่อน ยงัคง

ฝังแน่นคละกันอยู่ในชีวิตประจ ำวันของชำวเมือง 

ลักษณะผังเมืองโทเลโด้ เป็นเอกลักษณ์ที่น่ำชื่นชม

ที่สุด ของกำรจัดสร้ำงเมืองโบรำณอันสมบูรณ์

แบบ ตวัเมืองรำยล้อมด้วยเนินเขำมำกมำย 

ประดจุก ำแพงธรรมชำติด้วยหุบผำ 3 แห่งโดยมีแม่น้ ำทำโคเป็นเส้นทำงคมนำคม นอกจำกนี้

เมืองโทเลโด้เป็นใจกลำงของประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ปจัจุบันได้รับรองจำกยูเนสโก้

ประกำศใหเ้มอืงเกำ่โทเลโดเ้ปน็เมอืงมรดกโลก  

(ระยะทำงประมำณ  363  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  5 ชั่วโมง) 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำรพื้นเมือง   

... ลิม้รสขำ้วผดัสเปนแบบซีฟูด้ ... 

*** โดยรำ้นนีส้มเด็จพระพีน่ำงฯ เคยเสด็จมำแลว้ *** 

พรอ้มชมจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงโทเลโด้ 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม มหำวหิำรแห่งโทเลโด้ มหำวิหำรที่ใหญ่ที่สุดในสเปน เริ่มสร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1227 

อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบโกธิค ก ำลังแพร่หลำยอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493 

ถือเป็นมหำวิหำรสไตส์โกธิคที่สวยงำม

ที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นศูนย์กลำงแห่ง

ศำสนำคริสต์ในประเทศสเปนอีกด้วย ชม

ห้องเก็บสมบตัิของบิช็อบแห่งโทเลโด้ ที่

เต็มไปด้วยมงกุฎ และคฑำเพชร จำกนั้น      

น ำท่ำนเดินลัดเลำะตำมตึกรำมบ้ำนช่อง 

 

 เก่ำแก่สมัยโรมันประทบัใจกับควำมงดงำมและควำมเก่ำแก่ของโทเลโด้ ซึ่งเหมือนกับพิพิธภัณฑ์

ทั้งเมือง น ำท่ำนชม โรงงำนผลติเครือ่งถมของสเปน ดำมำสกโิน ่ ที่สวยงำม ด้วยกำรน ำทอง

และเงินมำตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีด ำ เป็นงำนฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้มำช้ำนำน  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงแมดดริด ที่ซ่ึงกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ำยที่ประทับจำกเมืองโทเลโด

มำไว้ที่นี ่และประกำศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ 

(ระยะทำงประมำณ  73  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 15 นำท)ี 

19.00 น.  รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  AXOR FERIA  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วันที่ห้ำของกำรเดินทำง    แมดดริด  (ชมระบ ำฟลำมิงโก้) 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชม น้ ำพทุี่จตัรุสัซีเบเลส ชมรปูแกะสลักหินอ่อน  

เทพธิดำซีเบเลส นั่งบนรถ ซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตวั ซึ่งแกะสลัก

ด้วยหินอ่อนเช่นกัน จำกนั้น น ำท่ำนชมสัญลักษณ์ที่ส ำคัญ รูปปัน้

ดอน กโิฆเต วีรบรุุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกำยไฟแห่งควำม   

หวังใหม่ในชีวิตที่ดีกว่ำ ให้แก่มวลมนุษยชำตภิำยใต้ข้อกลำ่วหำว่ำ 

เป็นนักอุดมคติลม ๆ แลง้ ๆ จำกวรรณกรรมสเปนชื่อดงั  “Don 

Quixote de la Moncha” 

จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชม ควำมสวยงำมของ พระรำชวงัหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขำบริเวณ

ริมฝั่งแม่น้ ำแมนซำนำเรส ที่มีควำมงดงำมโอ่อ่ำอลังกำรไม่แพ้พระรำชวังอื่นในทวีปยโุรป 

เนื่องจำกแนวควำมคิดเปรียบเทียบควำมใหญ่โตของพระรำชวังแวร์ซำยส์ และควำมสวยงำม

ของพระรำชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระรำชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้ำงด้วยหินทั้งหลัง  ในปี ค.ศ. 1738 

ในสไตล์บำร็อค โดยกำรผสมผสำน ระหว่ำงศิลปะแบบฝรั่งเศส และอิตำเลียน ให้ท่ำนไดช้ม

ควำมยิ่งใหญ่ภำยในวงั ซึ่งประกอบด้วยห้องต่ำง ๆ มำกมำยถึง 2,830 ห้อง ภำยในตกแต่งอยำ่ง

วจิิตรตระกำรตำ ด้วยภำพเขียนสีบนเพดำน โคมไฟแก้วเจียรไน เสำหินอ่อน และประดบัประดำ

ทั่ววังด้วยงำนศิลปะมำกมำย ซึ่งนอกจำกจะมีกำรตกแต่งอย่ำงงดงำมแล้ว ยงัเป็นที่เก็บ

ภำพเขียนชิ้นส ำคัญ ที่วำดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่ำต่ำงๆ อำทิ พัดโบรำณ, 

นำฬิกำ, หนังสือ, เครื่องใช้, อำวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยำนหลวงที่มีกำรเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดกูำล

ดอกไม้งดงำมตลอดปี 

(*** อำหำรกลำงวนั  ....  อสิระตำมอธัยำศัย  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 

บ่ำย น ำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำ พลำซำ่ร ์มำยอร ์(PLAZA MAYOR) เป็นจตัุรัสใหญ่ใจกลำงเมืองเก่ำอดตี

ใช้ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ เป็นที่ประกอบพิธีรำชำภิเษก และงำนฉลองพิธีส ำคัญ ๆ เป็นที่

ประลองฝีมือของบรรดำอัศวิน และเคยเป็นแหล่งสู้รบอย่ำงดุเดอืด 

ระหว่ำงทหำรของนโปเลียนกับชำวสเปน ปจัจุบันยังคงมีบรรยำกำศ และ

ควำมงำมสมัยศตวรรษที่ 17 จำกนั้น น ำท่ำนสู่จดุศูนยก์ลำงของเมอืง คอื 

ปวัร์ตำ้ เดล โซล หรอืจุดกึ่งกลำงเมืองกิโลเมตรที่ศูนย์ หรือประตูพระ

อำทิตย์ ซึ่งเชื่อกันว่ำ หำกตั้งจิตอธิษฐำนในระหว่ำงท่ีเหยียบบนจุดกลำง

เมืองนี้ จะสมปรำรถนำในสิ่งที่หวังไว้ทุกอย่ำง  
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จำกนั้น ให้ท่ำนเดินเท่ียว walking street ช้อปปิ้งสินค้ำตำมร้ำนค้ำที่มีชื่อเสียง 

19.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำรพื้นเมือง พร้อมชมระบ ำฟลำมงิโกอ้นัลอืชือ่ ดว้ยจังหวะ

กระทบืเทำ้มนั ๆ ในสไตลข์องสเปน ศิลปะที่มีรปูแบบซบัซ้อนทั้งเพลงดนตรี และกำรเต้นร ำซ่ึง

เป็นศิลปะประจ ำชำติและสร้ำงชื่อของชำวสเปน 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  AXOR FERIA  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วันที่หกของกำรเดินทำง   แมดดริด – เซโกเวีย – ซำรำโกซ่ำ 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเซโกเวยี เมอืงมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีสิ่งก่อสร้ำงต้ังแต่สมัยของยุค

โรมันหลงเหลืออยู่ เช่น ท่อส่งน้ ำของชำวโรมัน ใช้ส ำหรับล ำเลียงน้ ำจำกแม่น้ ำริโอ เลเดสม่ำ 

เข้ำมำใช้ในเมือง มรดกชิ้นนี้ใช้งำนมำแต่อดีตและเพิ่งเลิกใช้กันไปในไม่กีส่ิบปีท่ีผ่ำนมำนี้เอง  

(ระยะทำงประมำณ  97  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

จำกนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปด้ำนหน้ำของ ปรำสำทอลักำซำร ์ (ค ำว่ำอลักำซำร์) ในภำษำ   อำระบิคแปลว่ำ

ปรำสำท หลำยคนเรียกปรำสำทแห่งนี้ว่ำปรำสำทแห่งเทพนิยำย เพรำะควำมสวยสง่ำงำมที่

มองเห็นได้จำกภำยนอก ตั้งอยู่บน

ชะง่อนผำสูงชันท่ีที่แม่น้ ำสองสำยไหลมำ

บรรจบกัน สร้ำงขึ้นในสมัยศตวรรษ    

ที่ 13 แล้วได้รับกำรต่อเติมในศตวรรษที่ 

15 และ 16 มีลกัษณะเหมำะแก่กำรตั้งรบั

ข้ำศึกในอดีต เพรำะมีทั้งช่องใบเสมำ

ขนำดใหญ่ ใช้ส ำหรับติดตั้งอำวุธยิงได้ และมีช่องส ำหรับเทน้ ำเดือด เพื่อท ำลำยกองทัพข้ำศึกที่

เข้ำประชิดก ำแพงเมือง ภำยในปรำสำท และในปี ค.ศ. 1975 ยูเนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ซโกเบยี

เปน็มรดกโลกทำงศลิปะวฒันธรรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชม ทอ่สง่น้ ำโรมนั ขนำดใหญ่โตมหึมำที่สุดเท่ำที่มีในโลก ส่งน้ ำข้ำมหุบเขำ เป็น

สัญลักษณ์ว่ำครั้งหนึ่งอำณำจักรโรมันเคยปกครองแผ่นดินนี้นำนกว่ำหกร้อยปี มีควำมยำว

ทั้งสิ้น 728 เมตร มีเสำสูง 29 เมตรที่

จดุสูงสุด และมีมำกถึง 128 ต้น ทั้งท่ีมี

อำยุร่วม 2,000 ปี นับเป็นท่อส่งน้ ำท่ีมี

สภำพสมบูรณ์ท่ีสุดท่ียงัหลงเหลืออยู่ 

จำกนั้น น ำท่ำนชมจัตุรสักลำงเมืองเก่ำ 

ที่เป็นที่ตั้งอำคำรส ำคัญ ๆ เช่น ศำลำ

กลำง โรงละคร ฮวน บรำโว่ อกีด้ำนของจัตุรสัเป็นมหำวิหำรขนำดใหญ่ ซึ่งสร้ำงขึ้นใหม่แทนที่

ของเดิมที่ถูกท ำลำยลง และได้เอำอิทธิพลศิลปะของยุคเรอเนสซองซ์มำประยุกต์ใช้ 



 

 

LIS-BCN (EK)   -8- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ  ภัตตำคำรพื้นเมือง 

(*** หมหูนัสเปนดีเลศิ ***) 

ชมวธิกีำรทีเ่ชฟจะใช้จำนสบัแทนมีด .... แลว้โยนจำนโครม 

ทิ้งลงไปกบัพืน้ให้แตกกระจำย เพือ่แสดงใหเ้หน็วำ่เปน็จำนจริง ๆ 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำรำโกซำ่ ซึ่งอยู่ตอนกลำงของสเปน 

ผ่ำนชมควำมงำมของ โบสถป์ระจ ำเมอืง ที่สวยงำมด้วยสไตล์บำร็อคและนีโอคลำสสคิ  

(ระยะทำงประมำณ  407  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  6 ชั่วโมง) 

19.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก  โรงแรม  EUROSTARS  หรอืเทียบเทำ่ 

 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง    ซำรำโกซ่ำ – ชอ้ปปิ้งเอ้ำท์เล่ต์ – บำร์เซโลน่ำ       
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ชอ้ปปิง้สนิคำ้แบรนด์เนมของยโุรปที ่

Chic Boutique Outlet : La Roca Village (เวลำเปิดท ำกำรจนัทร์-อำทิตย์ 10.00-21.00 น.) 

จำกนั้น มีเวลำอสิระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งสินค้ำเอ้ำท์เล่ต์ ซึ่งเป็นศนูย์รวมสินค้ำดีไซเนอร์แบรนด์

เนมคุณภำพด ี รำคำลดพิเศษจ ำนวนมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ อำทิ Burberry, Lowe, Polo, Douce 

Garbana, La Coste, Longchamp, Timberland, Kipping, Miss Sixty, Energies, Camper ฯลฯ 

(ระยะทำงประมำณ  323  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 45 นำท)ี 
 

 (*** อำหำรกลำงวนั  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงบำรเ์ซโลนำ่ เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนฝั่งของ

แหลมไอบีเรียชำยฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนีย เป็นเมืองส ำคัญที่สุดของแคว้นคำตำลุนญ่ำ เมืองนี้เป็น

ที่รู้จกัเพรำะสถำปนิกสมัยใหม่อย่ำง อันโตนี่ เกำดี้ และกำรได้รับเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน   

โอลิมปิคเมือ่ปี 1992 ท ำให้โฉมหน้ำเมอืงนี้เปลี่ยนไปอย่ำงมำก 

19.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก  โรงแรม  FRONTAIR CONGRESS  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วันที่แปดของกำรเดินทำง    บำร์เซโลน่ำ – กรุงเทพฯ 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมโบสถซ์ำกรำดำ้ แฟมเิลยี ที่ออกแบบและสร้ำงโดยสถำปนิกที่มีชื่อเสียงก้องโลก

ชำวสเปนชื่อแอนโตนิโอ เกำด ี สร้ำงเป็นโบสถส์ูงเสียดฟ้ำด้วยรูปแบบศิลปะที่เป็น

เอกลักษณข์องเกำดี อนัแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะภำพของเกำดี ที่มีอยู่อย่ำงไม่มี

ขีดจ ำกัด เพรำะเกำดมีิได้เพียงออกแบบโบสถ์หลังนี้แห่งเดยีว แต่ยังได้ออกแบบ

อำคำรสถำปัตยกรรมอีกหลำยแห่งที่สวยงำม เหนือล้ ำจินตนำกำร อัจฉริยะภำพของ

เกำด ี เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกหลังจำกที่เขำเสียชีวติไปแล้วหลำยสิบปี ปจัจุบันโบสถ์

ซำกรำด้ำ แฟมิเลีย ถือเป็นปูชนียสถำนที่ศักดิส์ิทธิ์ประจ ำเมือง และเป็นโบสถท์ีม่ี

ควำมสงูมำกทีส่ดุในโลก ยอดแหลมที่สูงเกินกว่ำ 100 เมตร  และยงัสร้ำงไม่เสร็จ

สมบูรณ์โดยค้ำงมำนำนถึง 103 ปีมำแล้ว และกย็งัคงสร้ำงอยู่จนถึงปจัจุบันก็ยงัไม่

เสร็จสมบรูณ์สักที   

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม หมูบ่ำ้นสเปน หมู่บ้ำนจ ำลองขนำดใหญ่ สร้ำงขึ้นเสมอืนเมืองโบรำณหรือ

พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถำปัตย กรรมและหัตถกรรมที่โดด

เด่นจำกเกือบทุกแคว้นของประเทศ

สเปน สร้ำงขึ้นเมื่อป ี 1972 โดย

จ ำลองบ้ำนเรือน ศำลำว่ำกำร ถนน 

ในขนำดเท่ำของจริงจ ำนวนกว่ำ 117 

หลังมำไว้ในที่แห่งเดยีวที่นี้ เพลิดเพลิน

ไปกับกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่วำ่จะเป็นสำธิตกำรประดิษฐ์งำนหัตถกรรมกำรแสดงของสเปนด้วย  

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนผ่ำนชมอนุสำวรีย ์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรอืนักผจญภยัที่มีชื่อเสียงก้องโลก 

ได้รับบญัชำจำกกษัตริย์เฟอร์ดินำน และรำชินีอิซำเบลล่ำ เดินทำงออกจำกสเปน ณ 

ท่ำเรือบำร์เซโลนำแห่งนี้ ไปจนค้นพบทวีปอเมริกำ ในปี ค.ศ.1492 ปจัจุบนัเมือง

หลวงแห่งประเทศสหรัฐฯ ก็มีชื่อต่อท้ำยว่ำ 

”DISTRICT OF COLUMBIA” เพื่อเป็นเกียรติแก่

นักเดินทำงท่ำนนี ้ จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนไปชม

สนำมฟตุบอลเอล กัมป์ โนว ของทีมบำร์เซโล

น่ำ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถำนที่จัดงำนกีฬำ

โอลิมปิกในป ี 1992 จำกนั้นนัง่รถชมเมืองเริ่ม

จำกปลำซ่ำ กำตำลันญ่ำ จตุรสัที่ใหญ่ท่ีสุดประจ ำเมือง จดุศูนย์รวมถนนสำยหลักของเมือง ผ่ำน

จตุรสัฟรำนเชส มำเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของย่ำนธุรกิจและร้ำนค้ำบูติค แบรนด์เนมชั้นน ำ มุ่งตรงสู่

ย่ำนถนนคนเดิน ถนนลำแลมบำส ถนนที่มีชีวิตชีวำมำกที่สุดในบำร์เซโลน่ำ แหล่งร้ำนค้ำแฟชั่น 

เสื้อผ้ำ เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย 

17.30 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

22.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  โดยเที่ยวบินที่  EK 188 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 25 นำที) 



 

 

LIS-BCN (EK)   -10- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง    กรุงเทพฯ 
 

07.35 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  EK 372 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง) 

18.55 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ  โดยสวัสดิภำพ......... 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย ์.... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว 

- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทวัร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อนัเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกดิขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

 คณุบุม๋ / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

สกลุเงนิ สเปน, โปรตเุกส  ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

 ไฟฟำ้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

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 

 เวยีนนา 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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ถำ้ทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอร์ตของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุ็ตำม  

บริษทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรต้องไปท ำพำสปอรต์ใหม่ก่อนมำท ำกำรจองทวัร์ 

 

- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปจัจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมอืงต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยงัไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศลัยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม ่

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตวั มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟัน / ดดัฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่ส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรื่อง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไมอ่นุญำติให้บุคคลที่มี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเร่ืองของอำยุครรภ ์

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำสเปน 

 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุันขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดอืน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ำยส ำเนำหนังสือจดทะเบยีนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ ***จ ำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่ำงประกอบกัน***  (โดยไม่มขี้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) 

- จดหมำยรับรองแบงค์ออกโดยธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ (Bank Certificate) ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน (นับ

จำกวนัทีพ่นกังำนขำยแจง้ควิยื่นวซีำ่) ส ำหรับท่ำนที่ออกสปอนเซอร์รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

ให้กับครอบครัว แสดงสำยสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสำรแสดงเห็นควำมสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้ำน หรือ

ทะเบียนสมรส .... ฉบบัจริงคนละ 1 ฉบบัต่อ 1 ท่ำน  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกย้อนหลัง 6 เดือน (สมดุบัญชีเล่มเดยีวกับที่ไปขอจดหมำยรับรองสถำนะทำงกำร

เงินออกจำกธนำคำร Bank Certificate) ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน ควรเลอืกบญัชีที่มีกำรเข้ำออกเงินอย่ำง

สม่ ำเสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ...1...ชุด 

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบิดำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับิดำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีำ่ BLS สเปน    

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

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน 

ทำงสถำนทตูสเปนไมอ่นญุำตใิหด้ึง

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงศูนย์ย่ืนวีซ่ำ 

BLS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให้ 

ซึ่งไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ตอ้ง 

มำตำมวันนัดหมำยของทำง BLS 

เท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ 

อย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันเวลำ

ให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ที่ต้องน ำติดตวัไป

ในวันสแกนลำยนิ้วมือ  

บัตรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไมค่ืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรยีกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซำ่หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แตใ่นกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมที่ระบเุท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซำ่ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง   
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อัตรำคำ่บรกิำร ....  โปรโมชัน่ โปรตเุกส-สเปน  9  วนั  (EK) 
  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู ่(ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 59,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   14,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงินคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซำ่กรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห ์

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 
 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรบัเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบ ุเช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทำ่นละ 14 ยโูร     

8. คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 9 วนั) =  ทำ่นละ 900 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต ์และปใีหม ่มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทั้งหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

 ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

 ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

 ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

 ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำมบรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั 

- ช ำระโดยเงินสด 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึง่ถือเป็นเหตุซ่ึงอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลกิเที่ยวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรอืบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ ์และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจง้พนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ ์

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. โปรโมช่ัน โปรตุเกส-สเปน 9 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.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


