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เที่ยง

รายละเอียดการเดินทาง ระหว่ างวันที่ 28 ก.พ. – 6 มี.ค.62
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 8 แถว Q
เคาท์เตอร์ สายการบิน Qatar Airways พบเจ้ าหน้ าที่ที่ให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกก่อนขึ ้น
เครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮาเม็ด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR0981 (ใช้ เวลาบินประมาณ 7.40 ชม.)
ถึงสนามบินนานาชาติฮาเม็ด เมืองโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง (ใช้ เวลาเปลี่ยนเครื่ องประมาณ 1.45 ชม.)
โดฮา – เมืองบาเซโลน่ า – สนามคัมป์ นู - โบสถ์ ซากราดา ฟามีเลีย - ถนน La Ramblas ชมโชว์ ระบาฟลามิงโก
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานบาร์ เซโลนา-เอล แปรต กรุงบาเซลโลน่า โดยเที่ยวบิน QR0152 (ใช้ เวลาบิน
ประมาณ 7 ชม.)
เดินทางถึงท่ าอากาศยานบาร์ เซโลนา-เอล แปรต กรุ งบาเซลโลน่ า (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ประเทศไทย 6
ชัว่ โมง) ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากร น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง บ า ร์ เ ซ โ ล น่ า
(Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองสาคัญอันดับ 2 ของสเปน
จากนันน
้ าท่านมุ่งหน้ าสู่ย่านตัวเมือง นาท่านเข้ าชม สนามคัมป์ นู (CAMP
NOU) ของ สโมสรบาร์ เซโลน่ า สาหรับ “คัมป์ นู” หรื อจะเรี ยกว่า “นู คัมป์ ”
เป็ นภาษาคาตาลัน แปลว่ า “สนามแห่ ง ใหม่ ” โดยมี ชื่ อ สนามเต็ ม ๆว่ า
เลสตาดิ คัมป์ นู (L’Estadi Camp Nou) ก่อสร้ างขึ ้นเมื่อปี 1954 และแล้ ว
เสร็จในปี 1957 ในสนามมีความจุมากมายมหาศาลถึง 98,787 คน (ถ้ าเป็ นในเกมส์แชมเปี ย้ นลีกจะลดลงเ
หลือ 96,636 ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ) สโมสรฟุตบอลบาร์ เซโลนาเป็ นผู้ชนะเลิศในถ้ วยยุโรป
และสเปน ปั จจุบนั เป็ นสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสาเร็ จอย่างมากในประเทศสเปน ในแง่ของจานวน
ถ้ วยรางวัลภายในประเทศและทุกถ้ วย นอกจากนี ้ยังเป็ นสโมสรที่ประสบความสาเร็ จมากในยุโรป จากนัน้
อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อของที่ระลึกของสโมสร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โบสถ์ ซากราดา ฟามีเลีย (La Sagrada Familia) หรื อ มหาวิหารซากราด้ า ฟามิเลีย
สัญ ลักษณ์ แ ห่ง สิ่ ง ศักดิ์ สิ ทธิ์ ข องเมื องบาร์ เ ซโลน่า ซึ่ ง มี ค วามสูง ถึ ง 170 เมตร ออกแบบก่ อ สร้ างอย่า ง
สวยงามแปลกตา สร้ างตัง้ แต่ปี คศ.1882 โดย สถาปนิก
“อันโตนิโอ เกาดี ้” ใช้ เวลาทางานอยู่นานถึง 43 ปี ก่อนที่จะ
เสียชีวิตในปี 1926 ปั จจุบนั ยังคงดาเนินการก่อสร้ าง และ
คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ สมบูร ณ์ ใ นปี 2026 วิ ห ารนี ม้ ี ค วาม
พิเศษ คือการรวบรวมรู ปทรงและพื ้นผิวต่างๆในธรรมชาติ
มาใช้ และสะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความ
สูงของ มองต์เซร์ ราตที่สวยงามแปลกตา จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ถนน La Ramblas อันเป็ นที่ตงของ
ั้
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ตลาด Mercat de la Boqueria แห่งนี ้ถือเป็ นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในบาร์ เซโลน่าเลยก็ว่าได้ ทังนี
้ ้ La
Ramblas เป็ นถนนที่ทอดยาวมาจากจัตรุ ัส Plaza Catalunya ไปจนสุดท่าเรื อ Port Vell โดยในระยะทาง
1.2 กิ โลเมตร ล้ วนเต็ม ไปด้ วยสิ่ ง ที่ น่าสนใจมากมาย ทัง้ แผงร้ านค้ าที่ ขายกันตัง้ แต่ของเก่า ดอกไม้
ภาพเขียน ไปจนถึงสัตว์เลี ้ยง แถมยังมีศิลปิ นพเนจรแขนงต่างๆ จากทัว่ ทุกสา รทิศมาให้ เราได้ เพลิดเพลิน
ตลอดการเดินถนนอีกด้ วย นอกจากนันถนนเส้
้
นนี ้ยังมีตกึ เก่าในสถาปั ตยกรรมแบบแปลกๆ ให้ เราได้ ตื่นตา
ตื่นใจ แถมยังเป็ นที่ตงสถานที
ั้
่สาคัญจาพวกพิพิธภัณฑ์ พระราชวัง และโรงละครอีกด้ วย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ!! นาท่ านชมโชว์ ระบาฟลามิงโก ศิลปะระบาสเปน หนึ่งในการแสดงที่ขึน้ ชื่อลือชาไปทั่ว โลก
ทัง้ ท่ วงท่ าการร่ ายราประกอบเสียงดนตรีท่ เี ร้ าใจสนุกสนาน
ที่พัก
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 มี.ค. 62 City of Gaudi – สวนสาธารณะเกล - รถไฟด่ วน AVE - กรุงมาดริด (Madrid) - พลาซ่ า มายอร์
เช้ า

เที่ยง
...... น.
..... น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านชม City of Gaudi ผลงานของเกาดี ้ ที่ชาวบาร์
เซโลน่าภาคภูมิใจ ตังอยู
้ ่บนถนนกราเซีย ท่า นจะ ได้ พบกับงาน
สถาปั ต ยกรรมอัน ล า้ ค่า กาซ่ า บัต โย ที่ เ กาดี อ้ อกแบบให้ กับ
เศรษฐี สิ่งทอในบาร์ เซโลน่า โดยออกแบบใหม่ทงหมดเพิ
ั้
่มไป 1
ชัน้ แล้ วทาหลังคาให้ สวยงามสะดุดตา ระเบียงของเกาดี ้เป็ น รูปกะโหลก
ที่สวยงามไร้ ที่ติ อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ กาซา มิลา เกาดี ้ออกแบบให้ กับ
นักธุรกิจผู้มงั่ คัง่ ในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมัง่ คัง่ ความคิดสร้ างสรรค์
ซึ่งถือเป็ นแฟชัน่ ในยุคนัน้ จากนันน
้ าท่านชม สวนสาธารณะเกล (Park
Guell) เป็ นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี ้อุทิศให้ กบั ชาวเมือง ออกแบบ
ตังแต่
้ ปี 1900–1914 มีตลาดในร่ม จัตรุ ัสกลางมีทางเดินข้ ามหุบเขา บ้ าน
ที่สร้ างเสร็ จเพียงสองหลัง และกาแพงรอบอุทยานเป็ นกระเบื ้องหลากสี
ล้ วนตกแต่งด้ วยกระเบื ้องโมเสกทังสิ
้ ้น สถานที่สดุ ท้ ายของเกาดี ้ คือ โบสถ์ซากราด้ า แฟมิเลีย ที่ยงั คงสร้ าง
ไม่เสร็จจนถึงปัจจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริดโดย รถไฟด่ วน AVE (ใช้ เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)
*** กรุ ณาดูแลสัมภาระของท่ าน เนื่องจากต้ องนาสัมภาระขึน้ รถไฟ
เดินทางถึง กรุ งมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตังอยู
้ ่ใจกลางแหลมไอบีเรี ยน ในระดับ
ความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยล ้ายุค ที่ซึ่งกษัตริ ย์ฟิลลิปที่ 2 ได้
ทรงย้ ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศให้ มาดริ ดเป็ นเมืองหลวง
ใหม่ ยกเว้ นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริ ดได้ ชื่อว่าเป็ นเมือง
หลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป จากนันน
้ าท่านสู่
พลาซ่ า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้ เขตปูเอต้ าเดลซอล หรื อ
ประตูพระอาทิตย์ ซึง่ เป็ นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศนู ย์) และยัง
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ค่า
ที่พัก

เป็ น ศูนย์ กลางรถไฟใต้ ดิน และรถเมล์ ทุก สาย นอกจากนี ย้ ัง เป็ นจุด ตัด ของถนนสายส าคัญ ของเมื องที่
หนาแน่นด้ วยร้ านค้ าและห้ างสรรพสินค้ าใหญ่มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 มี.ค. 62
พระราชวังหลวง - ชมฟุตบอลลาลีกาสเปน 2018/2019
คู่ซุปเปอร์ บกิ๊ แมทซ์ ระหว่ าง ราชันชุดขาว รีลแมดริด ปะทะ เจ้ าบุญทุ่ม บาร์ เซโลน่ า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเข้ าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ซึ่ง
ตัง้ อยู่บ นเนิ น เขาริ ม ฝั่ ง แม่น า้ แมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่ า
อลังการไม่แพ้ พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่ง
นี ้ถูกสร้ างในปี ค.ศ. 1738 ด้ วยหินทังหลั
้ งในสไตล์บาโรค โดย
การผสมผสานระหว่างศิลปะแ บบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้ วยห้ องต่างๆกว่า 2,830 ห้ อง ซึ่ง
นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ ว ยังเป็ นคลังเก็บภาพเขียนชิน้ สาคัญที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนัน้
รวมทังสิ
้ ่งของมีคา่ ต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่ องใช้ , อาวุธ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สนามซานติอาโก้ เบอนาบิว เพื่อพาท่าน ชม ฟุตบอลลาลีกาสเปน 2018/2019 คู่
ซุปเปอร์ บกิ๊ แมทซ์ ระหว่ าง ราชันชุดขาว รี ลแมดริด ปะทะ เจ้ าบุญทุ่ม บาร์ เซโลน่ า
*** CAT 1 SEAT การันตี 2 ที่น่ ังติดกัน บริเวณบล็อคสีเขียว**

** อิสระอาหารค่าบริเวณสนามฟุตบอล ** (Cash back 20 Euro)
ได้ เวลาอันสมควร พร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย นาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว
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วันที่ 4 มี.ค. 62 เมืองเซอโกเบีย (Segovia) - Las Rozas Outlet Village - กรุงมาดริด
เช้ า

เที่ยง

ค่า
ที่พัก
วันที่ 5 มี.ค. 62
เช้ า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวอีก
เมืองหนึง่ ของสเปน (ใช้ เวลาเดินทางจากกรุงมาดริด ระยะทาง 97
กม. ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เซอโกเบียเป็ นเมืองที่ องค์ การ
UNESCO ได้ ขึน้ ทะเบียนให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี 1985
นาท่านชมรางส่ งนา้ โรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้ กาวหรื อ
วัสดุเชื่อมหินแต่ล ะก้ อนแต่อย่างใด จึงได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสิ่งก่อสร้ างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่
สาคัญที่สดุ ของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สดุ อีกด้ วย รางส่งน ้าประกอบขึ ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000
ก้ อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ ง 170 โค้ ง จุดที่สงู ที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่ มต้ นของรางส่งน ้านี ้ เริ่ มตังแต่
้
นอกเมือง แล้ วลาเลียงส่งน ้าเข้ ามาในเมือง รางส่งน ้าแห่งนี ้ถือได้ ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และ
เป็ นไฮไลท์หลักของเมือง นาท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึง่ เต็มไปด้ วยสินค้ านานาชนิ ดตลอดสองข้ างทาง
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับกรุงมาดริ ด ระหว่างทางแวะช๊ อปปิ ง้ Las Rozas Outlet Village
เอาท์เลทขนาดใหญ่ใกล้ กรุงมาดริด จุใจกับสินค้ าแบรนด์เนมกว่าร้ อยร้ านค้ า
เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช๊ อปปิ ง้ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันได้ ตามอัธยาศัยใน
Outlet อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ อย่างจุใจกับสินค้ าแบรนด์เนมสากลและท้ องถิ่นมากมาย อาทิเช่น Armani,
Burberry, Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, Michael Kors, New Balance, Onitsuk a Tiger,
Polo Ralph Lauren, Samsonite, Timberland, etc. ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงมาดริ ด
(ระยะทาง 20 ก.ม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว
สนามซานติอาโก้ เบอนาบิว – กรุงมาดริดซิตีท้ ัวร์ - สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าชม สนามซานติอาโก้ เบอนาบิว (Santiago
Bernabeu) เป็ น สนามฟุต บอลที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุด ในกรุ ง
มาดริ ด มีความจุ 85,454 คน เป็ นสนามเหย้ าของสโมสร
ฟุ ต บอลเรอั ล มาดริ ด เริ่ ม เปิ ดใช้ สนามเมื่ อ วั น ที่ 27
ตุล าคม ค.ศ. 1944 เดิม มี ชื่ อว่า เอสตาดีโ อชามาร์ ติน
(Estadio Chamartín) ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร เปิ ดใช้ สนามอย่างเป็ นทางการในเดือนธันวาคม
1947 อิสระท่านช้ อปปิ ง้ ของที่ระลึกของสโมสร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสู่ นา้ พุไซเบเลส (Cibeles fountain) อนุสาวรี ย์น ้าพุไซเบเลส ตังอยู
้ ่ที่จตั ุรัสรัสซิเบเลส ซึ่ง
จุดสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของกรุงมาดริ ด มีอนุสาวรี ย์น ้าพุไซเบเลส อยู่ตรงกลางจตุรัสซิเบเลส สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศ
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ให้ แก่เทพธิดาไซเบลีน ที่คอยปกป้องมวลมนุษย์ นกและสัตว์ตา่ งๆ ในทะเลไซบีเรี ย อันมีประวัติยาวนาน ที่นี่
ใช้ เป็ นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และรอบๆ บริ เวณนี ้ มีอาคารสวยงามที่สาคัญๆ ประจา
อยู่ทงั ้ 4 มุมได้ แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ที่ทาการไปรษณีย์ ประตูชยั อาคาล่า
และศูนย์วฒ
ั นธรรมทวีปอเมริ กา จากนันน
้ าท่านชม ประตูชัยอาคาล่ า มาดริ ด (Splendid Puerta de
Alcala) เป็ นอนุสรณ์สถานที่สาคัญของประเทศสเปน สร้ างขึ ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้ าชาร์ ลส์ที่ 3 นาท่านชม
พลาซา เดอ เอส ปั นญา (Plaza de Espanga) เขตปูเอต้ าเดลซอล (ประตูพระอาทิตย์) เป็ นจัตรุ ัสใจ
กลางเมือง เป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศนู ย์) และเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ ดินและรถเมล์ทกุ
สาย อีกทังยั
้ งเป็ นจุดตัดของถนนสายสาคัญของเมือง ที่หนาแน่นด้ วยร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่
ท่านจะได้ ชมอนุสาวรี ย์หมีกบั ต้ นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง จุดนี ้จะให้ ทา่ นได้ อิสระเดินเล่น และช้ อปปิ ง้
ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางต่อยัง ปั วร์ ต้า เดล โซล ( Puerta de Sol ) ย่านธุรกิจใจกลางของเมือง จัด
ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของถนนทุกสาย หรื อหมายความว่ามี กม. 0 อยู่ตรงนี ้ ซึ่งตังอยู
้ ่หน้ าตึกที่ทาการไปรษณีย์
ใกล้ กบั สถานีรถไฟใต้ ดิน “El puerta del sol” อันเป็ นที่เดียวกันกับย่านที่ขายสินค้ ามากมายเป็ นสถานที่ที่
ไม่เคยหลับใหลมี ผู้คนมากมายที่วนเวียนเดินเล่นกันอยู่ที่นี่ สถานที่แห่งนี ้จึงกลายเป็ นศู นย์กลางของการ
จัดงานสาคัญๆประจาปี ตา่ งๆอย่างงาน คริสต์มาสและงานปี ใหม่ ของชาวสเปนและชาวเมืองมาดริด
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
19.00 น.
ได้ เวลาอันควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid
Barajas Airport )
22.20 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดย สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR152
วันที่ 6 มี.ค. 62
โดฮา - กรุงเทพ
07.00 น.
08.35 น.
19.20 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาเม็ด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน กาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR383
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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อัตราค่ าบริการ
รายละเอียด

ค่ าบริการ/บาท

ผู้ใหญ่ พัก (ห้ องคู่) ท่ านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียง ท่ านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียง ท่ านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ
ผู้ใหญ่ ไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน หักออกท่ านละ

148,000
138,000
128,000
13,000
30,000

เด็ก ไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน หักออกท่ านละ

23,000

กรณีมีวีซ่า หักออกท่ านละ

2,700

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรั บเด็กที่มี อายุ 5 ขวบ ขึน้ ไป ในการเดินทาง เนื่องจากทางเรา
คานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก และ เพื่อความเป็ นส่ วนตัวของผู้ร่วมทริปทุกท่ าน **
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม














ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะเท่านัน้
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่ าตั๋วเข้ าชมฟุตบอล CAT 1
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่) กรณีเสียชีวิตและ
อวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ ้นอยูก่ บั ช่วงอายุคา่ รักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000
บาท
หัวหน้ าทัวร์ ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศสเปน
ค่ าทิปคนขับรถท้ องถิ่น
บริการน ้าดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม





ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
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ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย (แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ยูโร /คน /วัน)

การชาระเงิน
1. กรณีทาการจองก่ อนการเดินทาง 45 วัน
งวดที่ 1 : ชาระมัดจา 35,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ หลังทาการยื่นวีซ่า 3 วัน
2. กรณีทาการจองน้ อยกว่ าการเดินทาง 45 วัน : ชาระเต็มจานวน
หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้ าถูกปฏิเสธการได้ รับวีซ่า (วีซ่าไม่ ผ่าน) ทางทัวร์ จะขอทาการคืนเงินที่ชาระมาแล้ ว
หลังจากหักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่ น ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า , ค่ าตั๋วเครื่ องบิน , ค่ าตั๋วฟุตบอล เป็ นต้ น
กรณียกเลิกการจอง







ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน หักค่าบริการ 3,000 บาท สาหรับการวางมัดจาตัว๋ และ ค่าดาเนินการ
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน
ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วัน
ก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกัน
ทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 10 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่
เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ
ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการ
หลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก







เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรั บท่ านผู้มีเกียรติซ่ ึงร่ วมเดินทาง


ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทังการสั
้
มมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดใน
การเดินทาง ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรื อความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล,
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้ าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรื อ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้ องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้ องแสดงเหตุผล
เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทังใน
้ หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงื่อนไขที่บ ริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผ้ รู ่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ
มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ด้ านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื ้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ
จะไม่คืนค่าใช้ จา่ ยใดๆ รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความ
เหมาะสมทังปวง
้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศสเปน
ใช้ เวลายื่นประมาณ 15-20 วันทาการไม่ นับวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด
(การขอวีซา่ ประเทศสเปนผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือ ด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ ประเทศสเปน
ตังอยู
้ ท่ ี่ BLS International (Thailand) Ltd. ตึก Interchange 21 ชัน้ 22 ห้ องเลขที่ 2211
เลขที่ 399 สุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110)
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /
สาเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะ
้
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ
และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อน
เมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสื อรับรอง
ค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1 – 6
แล้ ว ทางบริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ย และการกลับมาทางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิ ให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

