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ทวัรด์บูอลสเปน ลาลกีาลกี | บาเซโลน่า - เรอัล มาดรดิ | 7 วัน 4 คนื (EK)
ทัวรด์บูอล สเปน ยุโรป , ,

WEARE CHAMARTIN  , TRYP CONDAL MAR

เยยีมชมกรงุแมดรดิ ประเทศสเปน เมอืงแหง่ตํานาน มนตเ์สน่หแ์หง่สถานทโีบราณ ชมสนามซานตอิาโก ้เบอรน์าบวิ
ของสโมสรฟตุบอลชอืดัง “เรอลั มาดรดิ” ชมเมอืงบารเ์ซโลน่า ชมสนามคัมป์นูของสโมสรฟตุบอลชอืดัง “บารเ์ซโลน่า”

พรอ้มชมฟตุบอล ลาลกีาสเปน คู่ซปุเปอรบ์กิแมทซ ์“เอล คลาซโิก”้ ระหวา่ง เจา้บญุทุม่ - บารเ์ซโลน่า  VS  ราชนัชดุขาว -  เรอลั
มาดรดิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี28 ก.พ. 62
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- โดฮา

17.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 แถว Q เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ Qatar
Airways พบเจา้หนา้ททีใีหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกกอ่นขนึเครือง

20.20 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตฮิาเม็ด เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทยีวบนิท ีQR0981
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.40 ชม.)



23.59 น.
ถงึ สนามบนินานาชาตฮิาเม็ด เมอืงโดฮา เพอืแวะเปลยีนเครือง (ใชเ้วลาเปลยีนเครืองประมาณ 1.45 ชม.)

วนัท ี1 ม.ีค. 62
โดฮา - เมอืงบาเซโลนา่ - สนามคมัป์นู - โบสถซ์ากราดา ฟามเีลยี - ถนน La Ramblas - ชมโชว ์ระบําฟลามงิโก

01.45 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบารเ์ซโลนา-เอล แปรต กรุงบาเซลโลนา่ โดยเทยีวบนิ QR0152 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชม.)

06.45 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานบารเ์ซโลนา-เอล แปรต กรุงบาเซลโลนา่ (เวลาท ้องถนิชา้กวป่ระเทศไทย 6 ชวัโมง)
ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบารเ์ซโลนา่ (Barcelona) นครใหญ่แหง่คาตาลันยา และเมอืงสําคัญอันดับ 2 ของสเปน 

จากนันนําทา่นมุ่งหนา้สูย่่านตัวเมอืง นําทา่นเขา้ชม สนามคมัป์นู (CAMP NOU) ของ สโมสรบารเ์ซโลน่า สําหรับ “คัมป์นู” หรือจะเรียกวา่ “นู
คัมป์” เป็นภาษาคาตาลัน แปลวา่ “สนามแหง่ใหม่” โดยมชีอืสนามเต็มๆวา่ เลสตาด ิคัมป์ นู (L’Estadi Camp Nou) กอ่สรา้งขนึเมอืปี 1954
และแลว้เสร็จในปี 1957 ในสนามมคีวามจมุากมายมหาศาลถงึ 98,787 คน (ถา้เป็นในเกมสแ์ชมเปียนลกีจะลดลงเหลอื 96,636
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย) สโมสรฟตุบอลบารเ์ซโลนาเป็นผูช้นะเลศิในถว้ยยุโรปและสเปน
ปัจจบัุนเป็นสโมสรฟตุบอลทปีระสบความสําเร็จอย่างมากในประเทศสเปน ในแงข่องจํานวนถว้ยรางวัลภายในประเทศและทกุถว้ย
นอกจากนียังเป็นสโมสรทปีระสบความสําเร็จมากในยุโรป จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึของสโมสร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม โบสถซ์ากราดา ฟามเีลยี (La Sagrada Familia) หรือ มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยี สญัลักษณ์แหง่สงิศักดสิทิธขิองเมอืงบารเ์ซโลน่า
ซงึมคีวามสงูถงึ 170 เมตร ออกแบบกอ่สรา้งอย่างสวยงามแปลกตา สรา้งตังแตปี่ คศ.1882 โดย สถาปนกิ “อันโตนโิอ เกาด”ี
ใชเ้วลาทํางานอยู่นานถงึ 43 ปี กอ่นทจีะเสยีชวีติในปี1926 ปัจจบัุนยังคงดําเนนิการกอ่สรา้ง และคาดวา่จะแลว้เสร็จสมบรูณ์ในปี 2026
วหิารนีมคีวามพเิศษ คอืการรวบรวมรูปทรงและพนืผวิตา่งๆในธรรมชาตมิาใช ้และสะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของยอดเขาและความสงูของ
มองตเ์ซรร์าตทสีวยงามแปลกตา 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนน La Ramblas อันเป็นทตัีงของตลาด Mercat de la Boqueria
แหง่นีถอืเป็นถนนคนเดนิทมีชีอืเสยีงทสีดุในบารเ์ซโลน่าเลยก็วา่ได ้ทังนี La Ramblas เป็นถนนททีอดยาวมาจากจัตรัุส Plaza Catalunya
ไปจนสดุทา่เรือ Port Vell โดยในระยะทาง 1.2 กโิลเมตร ลว้นเต็มไปดว้ยสงิทน่ีาสนใจมากมาย ทังแผงรา้นคา้ทขีายกันตังแตข่องเกา่ ดอกไม ้
ภาพเขยีน ไปจนถงึสตัวเ์ลยีง แถมยังมศีลิปินพเนจรแขนงตา่ง  ๆจากทัวทกุสา รทศิมาใหเ้ราไดเ้พลดิเพลนิตลอดการเดนิถนนอกีดว้ย
นอกจากนันถนนเสน้นียังมตีกึเกา่ในสถาปัตยกรรมแบบแปลก  ๆใหเ้ราไดต้นืตาตนืใจ แถมยังเป็นทตัีงสถานทสํีาคัญจําพวกพพิธิภัณฑ ์พระราชวัง
และโรงละครอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

พเิศษ!! นําทา่นชมโชว ์ระบําฟลามงิโก ศลิปะระบําสเปน หนงึในการแสดงทขีนึชอืลอืชาไปทัวโลก
ทังทว่งทา่การร่ายรําประกอบเสยีงดนตรีทเีรา้ใจสนุกสนาน

ทพีกั
โรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว

วนัท ี2 ม.ีค. 62
City of Gaudi – สวนสาธารณะเกล - รถไฟดว่น AVE - กรุงมาดรดิ (Madrid) - พลาซา่ มายอร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นชม City of Gaudi ผลงานของเกาด ีทชีาวบารเ์ซโลน่าภาคภมูใิจ ตังอยู่บนถนนกราเซยี
ทา่นจะไดพ้บกับงานสถาปัตยกรรมอันล ้าํคา่ กาซา่ บตัโย ทเีกาดอีอกแบบใหก้ับเศรษฐสีงิทอในบารเ์ซโลน่า โดยออกแบบใหม่ทังหมดเพมิไป 1



ชนั แลว้ทําหลังคาใหส้วยงามสะดดุตา ระเบยีงของเกาดเีป็น รูปกะโหลกทสีวยงามไรท้ตี ิอกีหนงึแหง่ทน่ีาชมคอื กาซา มลิา
เกาดอีอกแบบใหก้ับนักธรุกจิผูมั้งคังในปี 1906 แสดงถงึฐานะความมังคังความคดิสรา้งสรรค ์ซงึถอืเป็นแฟชนัในยุคนัน 

จากนันนําทา่นชม สวนสาธารณะเกล (Park Guell) เป็นหนงึในงานสดุรักสดุหวงทเีกาดอีุทศิใหก้ับชาวเมอืง ออกแบบตังแตปี่ 1900–1914
มตีลาดในร่ม จัตรัุสกลางมทีางเดนิขา้มหบุเขา บา้นทสีรา้งเสร็จเพยีงสองหลัง และกําแพงรอบอุทยานเป็นกระเบอืงหลากสี
ลว้นตกแตง่ดว้ยกระเบอืงโมเสกทังสนิ 

สถานทสีดุทา้ยของเกาด ีคอื โบสถซ์ากราดา้ แฟมเิลยี ทยัีงคงสรา้งไม่เสร็จจนถงึปัจจบัุน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

...... น.
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงมาดรดิโดย รถไฟดว่น AVE (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง) 
*** กรุณาดแูลสมัภาระของทา่น เนอืงจากตอ้งนําสมัภาระขนึรถไฟ

..... น.
เดนิทางถงึ กรุงมาดรดิ (Madrid) เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตังอยู่ใจกลางแหลมไอบเีรียน ในระดับความสงู 650 เมตร
เป็นมหานครอันทันสมัยล ้าํยุค ทซีงึกษัตรยิฟิ์ลลปิท ี2 ไดท้รงยา้ยทปีระทับจากเมอืงโทเลโดมาทนีี และประกาศใหม้าดรดิเป็นเมอืงหลวงใหม่
ยกเวน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมอืงมาดรดิไดช้อืวา่เป็นเมอืงหลวงทสีวยทสีดุแหง่หนงึในโลก และสงูสดุแหง่หนงึในยุโรป 

จากนันนําทา่นสู ่พลาซา่ มายอร ์(Plaza Mayor of Madrid) ใกลเ้ขตปเูอตา้เดลซอล หรือประตพูระอาทติย ์ซงึเป็นจตรัุสใจกลางเมอืง
นับเป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทศีนูย)์ และยังเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย
นอกจากนียังเป็นจดุตัดของถนนสายสําคัญของเมอืงทหีนาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
โรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว

วนัท ี3 ม.ีค. 62
พระราชวงัหลวง - ชมฟตุบอลลาลกีาสเปน 2018/2019 คูซุ่ปเปอรบ์กิแมทซ ์ระหวา่ง ราชนัชุดขาว รลีแมดรดิ ปะทะ เจา้บุญทุม่
บารเ์ซโลนา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Palacio Real) ซงึตังอยู่บนเนนิเขารมิฝังแม่น ้าํแมนซานาเรส
สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพพ้ระราชวังใดในทวปียุโรป พระราชวังหลวงแหง่นีถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหนิทังหลังในสไตลบ์าโรค
โดยการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝรังเศสและอติาเลยีน ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซงึนอกจากจะมกีารตกแตง่อย่างงดงามแลว้
ยังเป็นคลังเก็บภาพเขยีนชนิสําคัญทวีาดโดยศลิปินในยุคนัน รวมทังสงิของมคีา่ตา่งๆอาท ิพัดโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื, เครืองใช,้ อาวธุ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามซานตอิาโก ้เบอนาบวิ เพอืพาทา่น ชม ฟตุบอลลาลกีาสเปน 2018/2019 คูซ่ปุเปอรบ์กิแมทซ ์ระหวา่ง ราชนัชดุขาว
รีลแมดรดิ ปะทะ เจา้บญุทุม่ บารเ์ซโลน่า
*** CAT 1 SEAT การนัต ี2 ทนีงัตดิกนั บรเิวณบล็อคสเีขยีว

ค่าํ
** อสิระอาหารค่าํบรเิวณสนามฟตุบอล ** (Cash back 20 Euro)

ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก

ทพีกั
โรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว



วนัท ี4 ม.ีค. 62
เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) - Las Rozas Outlet Village - กรุงมาดรดิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซอโกเบยี (Segovia) เมอืงทอ่งเทยีวอกีเมอืงหนงึของสเปน (ใชเ้วลาเดนิทางจากกรุงมาดรดิ ระยะทาง 97 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) เซอโกเบยีเป็นเมอืงทอีงคก์าร UNESCO ไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 1985 

นําทา่นชม รางสง่น้าํโรมนั (Acueducto de Segovia) ทสีรา้งขนึตังแตศ่ตวรรษท ี1 โดยไม่มกีารใชก้าวหรือวัสดเุชอืมหนิแตล่ะกอ้นแตอ่ย่างใด
จงึไดรั้บการยกย่องวา่เป็นสงิกอ่สรา้งทางวศิวกรรมโดยชาวโรมันทสํีาคัญทสีดุของสเปน และยังมสีภาพสมบรูณ์ทสีดุอกีดว้ย
รางสง่น ้าํประกอบขนึจากหนิแกรนติกวา่ 25,000 กอ้น มคีวามยาว 818 เมตร มโีคง้ 170 โคง้ จดุทสีงูทสีดุสงูถงึ 29 เมตร จดุเรมิตน้ของรางสง่น ้าํนี
เรมิตังแตน่อกเมอืงแลว้ลําเลยีงสง่น ้าํเขา้มาในเมอืง รางสง่น ้าํแหง่นีถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซอโกเบยี และเป็นไฮไลทห์ลักของเมอืง
นําทา่นเดนิเลน่ในเขตเมอืงเกา่ ซงึเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิตลอดสองขา้งทาง 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางกลับ กรุงมาดรดิ ระหวา่งทางแวะชอ๊ปปิง Las Rozas Outlet Village เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ใกลก้รุงมาดรดิ
จใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมกวา่รอ้ยรา้นคา้

เทยีง
เพอืใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ๊ปปิง ทา่นสามารถเลอืก รบัประทานอาหารกลางวนัไดต้ามอธัยาศยั ใน Outlet
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงอย่างจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมสากลและทอ้งถนิมากมาย อาทเิชน่ Armani, Burberry, Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste,
Loewe, Michael Kors, New Balance, Onitsuk a Tiger, Polo Ralph Lauren, Samsonite, Timberland, etc. 

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงมาดรดิ (ระยะทาง 20 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
โรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว

วนัท ี5 ม.ีค. 62
สนามซานตอิาโก ้เบอนาบวิ – กรุงมาดรดิซติทีวัร ์- สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม สนามซานตอิาโก ้เบอนาบวิ (Santiago Bernabeu) เป็นสนามฟตุบอลทยีงิใหญ่ทสีดุในกรุงมาดรดิ มคีวามจ ุ85,454 คน
เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟตุบอลเรอัลมาดรดิเรมิเปิดใชส้นามเมอื วันท ี27 ตลุาคม ค.ศ. 1944 เดมิมชีอืวา่ เอสตาดโีอชามารต์นิ (Estadio
Chamartín) ตามชอืของสนามเดมิของสโมสร เปิดใชส้นามอย่างเป็นทางการในเดอืนธันวาคม 1947 อสิระทา่นชอ้ปปิงของทรีะลกึของสโมสร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะเดนิทางสู ่น้าํพไุซเบเลส (Cibeles fountain) อนุสาวรยีน์้าํพไุซเบเลส ตังอยู่ทจัีตรัุสรัสซเิบเลส
ซงึจดุสวยทสีดุแหง่หนงึของกรุงมาดรดิ มอีนุสาวรียน์ ้าํพไุซเบเลส อยู่ตรงกลางจตรัุสซเิบเลส สรา้งขนึเพอือุทศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี
ทคีอยปกป้องมวลมนุษย ์นกและสตัวต์า่ง  ๆในทะเลไซบเีรีย อันมปีระวัตยิาวนาน ทนีี ใชเ้ป็นสถานทเีฉลมิฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมอืง
และรอบ  ๆบรเิวณนี มอีาคารสวยงามทสํีาคัญ  ๆประจําอยู่ทัง 4 มุมไดแ้ก ่ธนาคารแหง่ชาตสิเปน, กองบัญชาการทหารบก, ททํีาการไปรษณีย์
ประตชูยัอาคาลา่ และศนูยวั์ฒนธรรมทวปีอเมรกิา 

จากนันนําทา่นชม ประตชูยัอาคาลา่ มาดรดิ (Splendid Puerta de Alcala) เป็นอนุสรณ์สถานทสํีาคัญของประเทศสเปน
สรา้งขนึเพอืถวายแดพ่ระเจา้ชารล์สท์ ี3 

นําทา่นชม พลาซา เดอ เอส ปนัญา (Plaza de Espanga) เขตปูเอตา้เดลซอล (ประตพูระอาทติย)์ เป็นจัตรัุสใจกลางเมอืง
เป็นจดุนับกโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทศีนูย)์ และเป็นศนูยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์กุสาย
อกีทังยังเป็นจดุตัดของถนนสายสําคัญของเมอืง ทหีนาแน่นดว้ยรา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทา่นจะไดช้มอนุสาวรยีห์มกีบัตน้มาโดรนา



สญัลักษณ์ของเมอืง จดุนีจะใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ และชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางตอ่ยัง ปวัรต์า้ เดล โซล ( Puerta de Sol ) ย่านธรุกจิใจกลางของเมอืง จัดวา่เป็นจดุเรมิตน้ของถนนทกุสาย หรือหมายความวา่มี
กม. 0 อยู่ตรงนี ซงึตังอยู่หนา้ตกึททํีาการไปรษณียใ์กลก้ับ สถานรีถไฟใตด้นิ “El puerta del sol”
อันเป็นทเีดยีวกันกับย่านทขีายสนิคา้มากมายเป็นสถานททีไีม่เคยหลับใหล มผีูค้นมากมายทวีนเวยีนเดนิเลน่กันอยู่ทนีี
สถานทแีหง่นีจงึกลายเป็นศนูยก์ลางของการจัดงานสําคัญๆประจําปีตา่งๆอย่างงาน ครสิตม์าสและงานปีใหม่ ของชาวสเปนและชาวเมอืงมาดรดิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.
ไดเ้วลาอันควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดรดิ-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport )

22.20 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดย สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR152

วนัท ี6 ม.ีค. 62
โดฮา - กรุงเทพ

07.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิาเม็ด เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะเปลยีนเครือง

08.35 น.
ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR383

19.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรด์ูบอล สเปน ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี28 พฤศจกิายน 2561 เวลา 16:58 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรด์ูบอล สเปน ยโุรป

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะเท่านัน

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ตวัเขา้ชมฟตุบอล CAT 1

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี กรณเีสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขนึอยูก่บัช่วงอายคุา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ ท่านละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท

• หวัหนา้ทัวรข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสเปน

• คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ

• บรกิารน ้าํดมื ทุกวัน วันละ 1 ขวด

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศพัท  ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่
30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร ซงึโดยมาตรฐาน 2 ยโูร /คน /วัน)

การชําระเงนิ

• กรณทีําการจองกอ่นการเดนิทาง 45 วัน

• งวดท  ี1 : ชําระมดัจํา 35,000 บาท ภายใน 3 วันหลงัการจอง

• งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื หลงัทําการยนืวซีา่ 3 วัน

• กรณทีําการจองนอ้ยกวา่การเดนิทาง 45 วัน : ชําระเตม็จํานวน

หมายเหต ุ: หากกรณลีกูคา้ถกูปฏเิสธการไดร้บัวซีา่ (วซีา่ไมผ่า่น) ทางทัวรจ์ะขอทําการคนืเงนิทชีําระมาแลว้ หลงัจากหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่ , คา่ตวัเครอืงบนิ , คา่ตวัฟตุบอล เป็นตน้

กรณียกเลกิการจอง

• ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน หกัคา่บรกิาร 3,000 บาท สาํหรบัการวางมดัจําตวั และ คา่ดาํเนนิการ

• ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน หกัมดัจํา 20,000 บาท/ท่าน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วัน หกัมดัจํา 30,000 บาท/ท่าน



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วันกอ่นการเดนิทาง หกั 50% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วันกอ่นการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOWหกั 100% ของคา่ทัวร์

• หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยนืขอวซีา่ไดท้ันตามกาํหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้่ายเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตวัเท่านัน และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงอืนไขของตวัท  ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND

• หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต ซงึการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทังหมด
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดงักลา่วขา้งตน้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 10 ท่าน โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการท่องเทยีว รวมทังไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัดงัน ีการลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ ทังนจีะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ
และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง
ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดยีวแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารในการยนืวซีา่ประเทศสเปน ใชเ้วลายนืประมาณ 15-20 วนัทาํการไมน่บัวนัเสาร ์–
อาทติยแ์ละวนัหยดุ (การขอวซีา่ประเทศสเปนผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนวิมอื
ดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่ประเทศสเปน ตงัอยูท่ ีBLS International (Thailand) Ltd.
ตกึ Interchange 21 ชนั 22 หอ้งเลขท ี2211 เลขท ี399 สุขุมวทิ 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนอื, เขตวฒันา กรงุเทพ 10110)
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ / สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 20
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 1 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 – 6แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา ตวัจรงิ



• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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