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     “คุณป่ัน” ไพบูลย์เกยีรต ิเขียวแก้ว ..... นักเรียนเก่าสเปน 
 

ปอร์โต – โกอมิบรา – โบสถ์แม่พระฟาตมิา – ลสิบอน 

ซาเกรซ – เค้ป เซ็นต์ วนิเซนต์ – น่ังรถไฟชมเมืองฟารู่ 
เอ้าท์เล่ต์ – มหาวหิารโทเลโด้ – แมดดริด – พระราชวงัหลวง 

***  พเิศษ .... ชมการเต้นระบ าฟลามิงโก้สุดเร้าใจ + ชิมข้าวผัดสเปน  *** 
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Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 21-28 ก.ย. 2562 (49,900.-) 

 18-25 ต.ค. / 21-28 ต.ค. / 16-23 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. 2562 (49,900.-) 

 27 ธ.ค. 2562-3 ม.ค. 2563 (59,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ปอรโ์ต ้ (โปรตเุกส)       
 

23.55 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 9 

เคำนเ์ตอรแ์ถว T  สำยกำรบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์ (EK .. EMIRATES AIRLINE) 
....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง    ปอร์โต้  
 

03.00 น. ออกเดินทำงสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  โดยเท่ียวบินท่ี  EK 377 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 45 นำท)ี 

06.55 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.15 น. ออกเดินทำงสู่เมอืงปอรโ์ต้  ประเทศโปรตุเกส  โดยเท่ียวบินท่ี  EK 197 

(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ 4 ชั่วโมง 50 นำที) 

14.30 น. เดินทำงถึง เมอืงปอรโ์ต ้ ทำงเหนือของประเทศโปรตุเกส เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงถึง “ไวนป์อรโ์ต”้ 

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

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

จำกนั้น น ำท่ำนชมควำมงำมของ เมอืงมรดกโลกปอรโ์ต ้ เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองและตั้งอยู่ริม

แม่น้ ำโดรู ซึ่งเมืองนี้ยังได้รับกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1996 อีกด้วย 

ผ่ำนชมยำ่นจตุรัสอเลียโดส เป็นจตุรัสใจกลำงเมือง ท่ีประกอบด้วยอำคำร

สวยงำมท่ีเป็นท่ีท ำกำรของธนำคำรและโรงแรม และศำลำวำ่กำรเมือง 

จตุรัสแห่งนี้เป็นจตุรัสขนำดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมอำคำรสถำปตัยกรรม

เก่ำแก่ของปอร์โต้ จำกนั้น น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ์หลักท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด

ของเมืองอำยุกว่ำพันปี โบสถ์แห่งนี้สร้ำงอยูบ่นเนินท่ีสำมำรถมองเห็น

ทิวทัศน์ของเมือง และแม่น้ ำดวู์โร เป็นจดุชมวิวท่ีสวยอีกจดุหนึ่ง 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพัก  โรงแรม  GOLDEN TULIP SAO JOAO DA MADEIRA  หรอืเทยีบเทำ่ 

   

วันที่สำมของกำรเดินทำง    ปอร์โต้ – โกอิมบรำ – ฟำติมำ – ลิสบอน  
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู ่ เมอืงโกอมิบรำ อีกเมืองหนึ่งท่ีส ำคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนินเขำเหนือ

แม่น้ ำมอนเดโก ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอำณำจกัรโรมันได้รับกำรเรยีกขำนว่ำ เอมีเนียม และ

ได้ถกูยึดครองโดยชำวแขกมัวร์ในปี ค.ศ.711  

(ระยะทำงประมำณ  93  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนชมเมืองโกอิมบรำ เป็นเมืองท่ีเชื่อมกำรค้ำระหว่ำงชำวคริสต์ทำงเหนือและชำวมุสลิมทำง

ใต้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลท่ี 1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมือง

โกอิมบรำ จำกนั้น น ำท่ำนสูม่หำวทิยำลยัโกอมิบรำ มหำวทิยำลยัทีเ่กำ่แก่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1290 แต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพระรำชวังหลวง โดยกษัตริย์ คิงส์จอห์นท่ี 3 ในปี ค.ศ.

1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตล์บำร็อคท่ีสวยงำม 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงฟำตมิำ เมืองส ำคัญทำงศำสนำของคริสต์ศำสนิกชน เนื่องจำกเมืองนี้

เป็นท่ีตั้งของโบสถ์ศักดิส์ิทธ์ิ โบสถแ์มพ่ระฟำตมิำ 

(ระยะทำงประมำณ  89  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำที) 
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จำกนั้น  น ำท่ำน เขำ้ชมโบสถแ์มพ่ระฟำตมิำ (The lady of Fatima Basilica) โบสถ์โรมันคำทอลิกเริ่ม

ก่อสร้ำงในปี 1928 แล้วเสร็จในปี 1953 บริเวณโถงกลำงมีรปูปั้นพระแม่มำรี โบสถ์แห่งนี้มีควำม

ศักดิส์ิทธ์ิ และเป็นหนึ่งในหลำยเส้นทำงของคริสต์ศำสนิกชนในกำรแสวงบุญ ชมรูปปั้นพระแม่

มำรี ท่ีมีควำมศักดิส์ิทธ์ิและเป็นหนึ่งในหลำยเส้นทำงของคริสต์ศำสนิกชนในกำรแสวงบุญ ท่ีมี

ควำมเชื่อว่ำพระแม่มำรีได้เคยปรำกฏตัวให้เด็กน้อย 3 คนเป็นครั้งแรกใน

วันท่ี 13 พฤษภำคม 1917 ได้แก่ ลเูซยี ฟรำงซสิโก และยำชนิตำ ได้พบ

กับพระแม่มำรีอำ หรือแม่พระประจกัษ์ ท่ีทรงเสด็จมำมอบข่ำวสำรจำก

สวรรค์ให้กับมนุษย์ พระแม่เสด็จปรำกฎตัวให้เด็กน้อยท้ัง 3 คนเห็น กำร

เจอปรำกฎกำรณ์เหนือธรรมชำติ ท ำให้เด็กต้องแอบมุดเข้ำไปหลบในถ้ ำ 

(ซ่ึงปัจจบุันถ้ ำได้ตันไปแล้ว) แม่พระได้บอกกับเด็กท้ังสำมคนถึงเหตุผลท่ี

พระองค์ลงมำจำกสวรรค์ เพื่อให้ลูเซียได้บันทึกไว้ถึงค ำท ำนำยและค ำสอนของพระแม่มำรี ซึ่ง

เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีลูเซียได้บันทึกไว้ ก็ล้วนเป็นควำมจริงท่ีปรำกฏข้ึนมำในภำยหลัง 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรงุลสิบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ได้รับกำรบูรณะข้ึนมำใหม่จำกเหตุกำรณ์

แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคำบสมุทรไอบีเรีย 

(ระยะทำงประมำณ  128  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

19.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  ALTIS PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 

    

วันที่สี่ของกำรเดินทำง ลิสบอน – ซำเกรซ  

 เค้ป เซ็นต์วินเซนต์ – ฟำรู่ 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชม กรงุลสิบอน ผ่ำนชม สะพำนแขวนทีย่ำวที่สดุในยโุรป ซึ่งสะพำนนี้มีชื่อว่ำ PONTE 25 

ABRIL (ซึ่งเมื่อวันท่ี 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดกำรปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกำรปกครองมำสู่ระบอบ

ประชำธิปไตย) ชมทัศนียภำพของแม่น้ ำเตโย (TEJO) ท่ีไหลผ่ำนใจกลำงเมืองลสิบอน เป็นแม่น้ ำ

ท่ีกว้ำงใหญ่ไพศำลรำวกับทะเล และยิ่งกว่ำนั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชำยหำดยำวกว่ำ 170 

กม. ของผืนมหำสมุทรแอตแลนติก ผ่ำนชมบริเวณเมอืงเก่ำลิสบอน “โอลด์ซิตี”้ และจตัุรสักำรค้ำ 

สร้ำงข้ึนในสมัยมำร์ควิส เดอ ปอมแปล  เป็นนำยกรัฐมนตร ี
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จำกนั้น  น ำท่ำนผ่ำนชม วิหำรเจโรนโิมส ได้รับกำรรับรองจำกองคก์ำรยเูนสโกว้ำ่เปน็มรดกโลก วิหำร

แห่งนี้มีควำมสวยงำมด้วยศิลปะแบบโกธิค ซึ่งจะมีควำมแปลกกว่ำท่ีอื่น 

คือ เป็นผลงำนอันเยี่ยมยอดของงำนสถำปตัยกรรมท่ีเรียกกันว่ำ มำนู

เอลไลน์ ใช้เวลำก่อสร้ำงท้ังสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ วิหำรเก่ำแก่แห่งนี้

สร้ำงข้ึนเมื่อศตวรรษท่ี 16 โดยกษัตริย์แมนนูเอลท่ี 1 องค์ส ำคัญท่ีสุดท่ี

สร้ำงชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่งประสบควำมส ำเร็จจำกกำรส่งนกัเดินเรอื

ล่องมหำสมุทร เพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลก และมีควำมส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร ์โดยเฉพำะเป็นท่ีฝังศพของวำสโกดำกำมำ นักเดินเรอืชื่อดัง ท่ีได้เดินทำงสู่อินเดีย

เป็นผลส ำเร็จ ในปี ค.ศ.1498   

จำกนั้น  น ำท่ำนชม หอคอยบเีลม็ (BELEM TOWER) โบรำณสถำนท่ีสร้ำงข้ึนใน

ศตวรรษท่ี 16 สร้ำงตำมแบบสถำปตัยกรรมเก่ำ สมัยท่ีนครลิสบอนอยู่

ภำยใต้กำรยึดครองของชนชำติมัวร์ เดิมสร้ำงไว้กลำง

น้ ำ เพื่อใช้เป็นปอ้มปรำกำร และประภำคำร รวมท้ัง

เป็นคุกอีกด้วย อดีตเคยเป็นป้อมรักษำกำรณ์ดูแลกำร

เดินเรอืเข้ำออก และเป็นจดุเริ่มต้นของกำรเดินเรือ

ออกไปส ำรวจ และค้นพบโลกของวำสโก ดำกำมำ และนักเดินเรอืชำวโปรตุเกส 

เป็นอีกตัวอย่ำงหนึ่งของสถำปตัยกรรมมำนูเอลไลนท่ี์สวยงำมอีกแห่งหนึ่ง 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำเกรส เมืองท่ีตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้สุดของทวีปยุโรป โดยมีแหลม

ท่ีอยู่ริมสุดทวีปคือ แหลมเซ็นต์วินเซนต์ ซึ่งในศตวรรษท่ี 15 เจ้ำชำยเฮนรี เดอะนำวิเกเตอร์ได้

ทรงจัดตั้งโรงเรียนเพื่อท ำกำรสอนกำรออกเรอืเดินทะเล 

(ระยะทำงประมำณ  329  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 45 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนชมประภำคำรท่ีตั้งอยู่ ณ ปลำยแหลม คำรโ์บ

เดอรเ์ซ็นตว์นิเซนต์ เป็นประภำคำรท่ีมีควำมส ำคัญ

มำกในอดีต ตั้งแต่สมัยกำรเดินเรอืของคริสโตเฟอร์

โคลัมบัส วำสโกดำกำมำ และนักเดินเรอืชื่อก้องโลก

อีกหลำยคน 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงเลียบเมืองชำยทะเลริมฝั่งมหำสมุทรแอตแลนติกสู่ เมอืงฟำรู่ เป็นเมืองศูนย์กลำง

กำรบริหำรจดักำรของเขต อัลกำรวึ ซึ่งเป็นเขตทำงตอนใต้ของโปรตุเกส เมืองนี้เป็นอีกเมืองท่ำ

ของชำวมัวร์ ซึ่งต่อมำได้ถูกกษัตริย์ อฟองโซท่ี 3 ครอบครองในปี ค.ศ. 1249 จนถึง ค.ศ. 1596 

ในช่วงสงครำมครูเสด เอิร์ลแห่งซัสเซ็ก ของอังกฤษได้เข้ำมำครอบครองเมืองนี้ 

(ระยะทำงประมำณ  119  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพัก  โรงแรม  FARO  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วันที่ห้ำของกำรเดินทำง    ฟำรู่ – ช้อปปิ้งเอ้ำท์เล่ต์ – เมรีด้ำ  (สเปน) 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำน นัง่รถไฟชมเมอืง (City Train) เพื่อชมควำมงดงำมของบ้ำนเรอืนในเมืองฟำรู่ พร้อม

แวะให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกับทัศนียภำพของเมืองท่ีตั้งริมฝั่งมหำสมุทรแอตแลนติก จำกนั้น น ำท่ำน

เดินทำงสู่ Jumbo Outlet อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งใน Outlet ขนำดใหญ่ของเมืองฟำรู่ ให้ท่ำนได้

เพลิดเพลินกับกำรซื้อของฝำกและเสื้อผำ้แบรนด์ อำทิ ZARA, MANGO และอื่น ๆ อีกมำกมำย 

   

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

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมอืงเมรดีำ้  เมืองชำยแดนทำงตะวันตกของสเปน 

(ระยะทำงประมำณ  384  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  5 ชั่วโมง 45 นำที) 

 

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

   

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีพัก  โรงแรม  ILUNION LAS LOMAS  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วันทีห่กของกำรเดินทำง    เมรีด้ำ – มหำวิหำรโทเลโด้ – แมดดริด       
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโทเลโด้ เมืองประวัติศำสตร์ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ ”เมืองป้อมน้อย” ใน

อดีตเป็นเมืองหลวงเก่ำของสเปน และเคยถูกชำวโรมันเข้ำยึดครองเมืองเมื่อ 2,200 ปีมำแล้ว 

ปจัจุบันอำรยธรรมของชนต่ำงชำติครั้ง

ก่อน ยังคงฝังแน่นคละกันอยู่ใน

ชีวิตประจ ำวันของชำวเมือง ลักษณะผัง

เมืองโทเลโด้ เป็นเอกลักษณ์ท่ีน่ำชื่นชม

ท่ีสุด ของกำรจดัสร้ำงเมืองโบรำณอัน

สมบูรณ์แบบ ตัวเมืองรำยลอ้มด้วยเนิน

เขำมำกมำย ประดจุก ำแพงธรรมชำติ

ด้วยหุบผำ 3 แห่งโดยมีแม่น้ ำทำโคเป็นเส้นทำงคมนำคม นอกจำกนี้เมืองโทเลโด้เป็นใจกลำง

ของประวัติศำสตร์และวฒันธรรม ปจัจุบันได้รับรองจำกยเูนสโก้ประกำศใหเ้มอืงเกำ่โทเลโดเ้ปน็

เมอืงมรดกโลก  

(ระยะทำงประมำณ  302  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 30 นำที) 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำรพื้นเมือง   

... ลิม้รสขำ้วผดัสเปนแบบซฟีูด้ ... 

*** โดยรำ้นนีส้มเดจ็พระพีน่ำงฯ เคยเสดจ็มำแลว้ *** 

พรอ้มชมจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงโทเลโด้ 
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บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม มหำวหิำรแหง่โทเลโด้ มหำวิหำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในสเปน เริ่มสร้ำงข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1227 

อันเป็นสมัยท่ีศิลปะแบบโกธิค ก ำลังแพร่หลำยอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493 

ถือเป็นมหำวิหำรสไตส์โกธิคท่ีสวยงำม

ท่ีสุดแห่งหนึ่ง และเป็นศูนย์กลำงแห่ง

ศำสนำคริสต์ในประเทศสเปนอีกด้วย ชม

ห้องเก็บสมบัติของบิชอ็บแห่งโทเลโด้ ท่ี

เต็มไปด้วยมงกุฎ และคฑำเพชร จำกนั้น      

น ำท่ำนเดินลัดเลำะตำมตึกรำมบำ้นช่อง

เก่ำแก่สมัยโรมันประทับใจกับควำม

งดงำมและควำมเก่ำแก่ของโทเลโด้ ซึ่งเหมือนกบัพิพิธภัณฑ์ท้ังเมือง น ำท่ำนชม โรงงำนผลติ

เครือ่งถมของสเปน ดำมำสกโิน ่ท่ีสวยงำม ด้วยกำรน ำทองและเงินมำตีเป็นเส้น และตอกลงบน

โลหะสีด ำ เป็นงำนฝีมือท่ีมีชื่อเสยีงของโทเลโด้มำช้ำนำน  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงแมดดริด ท่ีซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรงย้ำยท่ีประทับจำกเมืองโทเลโดมำ

ไว้ท่ีนี ่และประกำศให้แมดดริดข้ึนเป็นเมืองหลวงใหม่ 

(ระยะทำงประมำณ  73  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 15 นำที) 

19.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภตัตำคำรพื้นเมือง พร้อมชมระบ ำฟลำมงิโกอ้นัลอืชือ่ ดว้ยจงัหวะ

กระทบืเทำ้มนั ๆ ในสไตลข์องสเปน ศิลปะท่ีมีรูปแบบซบัซ้อนท้ังเพลงดนตร ี และกำรเต้นร ำซึ่ง

เป็นศิลปะประจ ำชำติและสรำ้งชื่อของชำวสเปน 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  AVANT AEROPUERTO  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง    แมดดริด  (พระรำชวังหลวง) – กรุงเทพฯ 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชม น้ ำพทุีจ่ตัรุสัซเีบเลส ชมรูปแกะสลักหินอ่อน  

เทพธิดำซีเบเลส นั่งบนรถ ซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตัว ซึ่งแกะสลัก

ด้วยหินอ่อนเช่นกัน จำกนั้น น ำท่ำนชมสัญลักษณ์ท่ีส ำคัญ รูปปัน้

ดอน กโิฆเต วีรบุรุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกำยไฟแห่งควำม   

หวังใหม่ในชีวิตท่ีดีกว่ำ ให้แก่มวลมนุษยชำติภำยใต้ข้อกล่ำวหำวำ่ 

เป็นนักอุดมคติลม ๆ แล้ง ๆ จำกวรรณกรรมสเปนชื่อดัง  “Don 

Quixote de la Moncha” 

จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชม ควำมสวยงำมของ พระรำชวงัหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขำบริเวณ

ริมฝั่งแม่น้ ำแมนซำนำเรส ท่ีมีควำมงดงำมโอ่อ่ำอลังกำรไม่แพ้พระรำชวังอื่นในทวีปยุโรป 

เนื่องจำกแนวควำมคิดเปรียบเทียบควำมใหญ่โตของพระรำชวังแวร์ซำยส์    และควำมสวยงำม

ของพระรำชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระรำชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้ำงด้วยหินท้ังหลัง  ในปี ค.ศ. 1738 

ในสไตลบ์ำร็อค โดยกำรผสมผสำน ระหว่ำงศิลปะแบบฝรั่งเศส และอิตำเลยีน  
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ให้ท่ำนไดช้มควำมยิ่งใหญ่ภำยในวัง ซึ่งประกอบด้วยห้องต่ำง ๆ มำกมำยถึง 2,830 ห้อง ภำยใน

ตกแตง่อยำ่งวจิติรตระกำรตำ ด้วยภำพเขียนสีบนเพดำน โคมไฟแก้วเจยีรไน เสำหินอ่อน และ

ประดบัประดำท่ัววังด้วยงำนศิลปะ

มำกมำย ซึ่งนอกจำกจะมีกำร

ตกแต่งอย่ำงงดงำมแล้ว ยังเป็นท่ี

เก็บภำพเขียนชิ้นส ำคัญ ท่ีวำดโดย

ศิลปินในยุคนั้น รวมท้ังสิ่งของมีค่ำ

ต่ำงๆ อำทิ พัดโบรำณ, นำฬิกำ, 

หนังสือ, เครื่องใช้, อำวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยำนหลวงท่ีมีกำรเปลี่ยนพันธ์ุไม้ทุกฤดูกำลดอกไม้

งดงำมตลอดป ี

   

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

   

บ่ำย น ำท่ำนชมยำ่นเมืองเก่ำ พลำซำ่ร ์มำยอร ์(PLAZA MAYOR) เป็นจตัุรสัใหญ่ใจกลำงเมืองเก่ำอดีต

ใช้ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ เป็นท่ีประกอบพิธีรำชำภิเษก และงำน

ฉลองพิธีส ำคัญ ๆ เป็นท่ีประลองฝีมือของบรรดำอัศวิน และเคยเป็นแหล่ง

สู้รบอย่ำงดุเดือด ระหว่ำงทหำรของนโปเลียนกับชำวสเปน ปจัจุบันยังคง

มีบรรยำกำศ และควำมงำมสมยัศตวรรษท่ี 17 จำกนั้น น ำท่ำนสู่จดุ

ศนูยก์ลำงของเมอืง คอื ปวัรต์ำ้ เดล โซล หรอืจุดก่ึงกลำงเมืองกิโลเมตร

ท่ีศูนย์ หรือประตูพระอำทิตย์ ซึ่งเชื่อกันว่ำ หำกตั้งจิตอธิษฐำนในระหว่ำง

ท่ีเหยียบบนจดุกลำงเมืองนี้ จะสมปรำรถนำในสิ่งท่ีหวังไว้ทุกอย่ำง จำกนั้น ให้ท่ำนเดินเท่ียว 

walking street ช้อปปิ้งสินค้ำตำมร้ำนค้ำท่ีมีชื่อเสียง 

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองแมดดริด 

22.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  โดยเท่ียวบินท่ี  EK 144 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 25 นำท)ี 

 

วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง    กรุงเทพฯ 
 

07.15 น. เดินทำงถึงกรุงดูไบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  EK 372 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง) 

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

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

 คุณบุม๋ / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

 

สกลุเงนิ สเปน, โปรตเุกส  ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

 ไฟฟำ้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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*** แผนที ่*** 

 

 

อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน (℃) 

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 
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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหม่กอ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

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

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่โปรตเุกส 
 

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

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุนัขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  (***รปูสฉีำกหลงัสขีำวเทำ่นัน้***)  รูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้ำต้องชัดเจน มองเห็นหน้ำผำก และใบหูท้ังสองข้ำง ... หำกมีผมปรกหน้ำ ต้องใส่เจลหวีข้ึน หรือติดก๊ิบ 

- ห้ำมสวมแว่นตำ และคอนแทคเลนส์สีต่ำง ๆ 

- ห้ำมใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่ำงหู ทุกชนิด 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ + รำยได้ 

5. พนกังำนบรษิัท ... ถำ่ยส ำเนำสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

6. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกวำ่ 6 หลัก 

(หน้ำชื่อเจำ้ของบัญชี และตวัเลขย้อนหลัง UPDATE อย่ำงน้อย 4 เดือน)…1…ชุด (ควรเลือกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิ

อยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพื่อใหแ้สดงวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

***หมำยเหต*ุ** ถำ้เปน็บญัชเีงนิฝำกของธนำคำรกสกิรไทย / ไทยพำณชิย ์/ ยโูอบ ี/ 

ทหำรไทย ตอ้งขอใหท้ำงธนำคำรออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดอืน…1…ชดุ 

7. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บุตร

เดินทำงไปกับอีกทำ่นหนึ่งได้ ณ ทีว่ำ่กำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำ

ประทับจำกทำงรำชกำรอยำ่งถูกต้อง…1…ชุด (ตอ้งน ำจดหมำยยนิยอมฉบบันีไ้ปแปลเปน็ภำษำองักฤษ) 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีำ่ TLS CONTACT โปรตเุกส 

ที่อยู่  สำทรซติีท้ำวเวอร ์ (บทีเีอส ชอ่งนนทร)ี  ชัน้ 12  ถ.สำทรใต้  กรุงเทพฯ  

 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

ทำงสถำนทตูโปรตเุกสไมอ่นญุำตใิหด้งึ

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงศูนยย์ื่นวีซ่ำ 

TLS จะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมำ

ตำมวันนัดหมำยของทำง TLS เท่ำนั้น 

ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 

3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำย

ขำยจะแจ้งวันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไปใน

วันสแกนลำยนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
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ถ้าท่านจองทวัร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ทีเ่บอร์ 02-231-3399  

เพือ่มาจองควิยืน่วซ่ีาโปรตุเกส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิของวซ่ีาโปรตุเกส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ             
วนั/เดือน/ปีเกิด     สถานที่เกิด       
หมายเลขหนังสือเดนิทาง                
วนัที่ออกหนังสือเดนิทาง           วนัที่หมดอายุหนังสือเดนิทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  
     หม้าย  หย่า 
ที่อยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้............................................................................................................................. ............. 
............................................................................................................. ................................................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)     มือถือ         
อาชีพ    พนักงาน    เจ้าของกิจการ   ประกอบอาชีพอิสระ 

 เกษียนอายุ   นักเรียน   ว่างงาน      อื่นๆ 
ช่ือบริษัท / โรงเรียน............................................................................................................................. ................... 
ที่อยู่ทีท่ างาน / โรงเรียน..........................................................................................................................................  
............................................................................................................. ................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)      โทรสาร      
อีเมล์ (ส านักงาน)      อีเมล์ (ส่วนตวั)      
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่          

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อตัรำคำ่บริกำร ....  โอลำ สเปน โปรตเุกส  8  วนั  (EK) 
  

  กนัยำ-ธนัวำ ปใีหม ่

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 49,900.- 59,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม   12,000.- 12,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ท่ำนละ 12 ยโูร 

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั) =  ท่ำนละ 800 บำท 

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

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

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  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 เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

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

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ ์

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

รายการทวัร์.............. โอลา โปรตุเกส-สเปน 8 วัน (EK) .............วนัเดินทาง................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

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

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

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


