
 

 

 

ก ำหนดเดินทำง 24-30 ตุลำคม 2561 
มำดริด - พลำซ่ำ มำยอร์ - เข้ำชมพระรำชวงัหลวง - เซอโกเบีย – รำงส่งน ำ้โรมัน - Las Rozas Village outlet - สนำมซำน
ติอำโก้ เบอนำบิว - มำดริดซิตีท้วัร์ - รถไฟAVE – บำร์เซโลน่ำ - ชมระบ ำฟลำมิงโก -  เนินเขำ Montjuïc -  ชมฟุตบอลลำ

ลกีำสเปน - สนำมคัมป์นู -  โบสถ์ซำกรำดำ ฟำมีเลยี - City of Gaudi – สวนสำธำรณะเกล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัร์ดูบอลสเปน ลำลกีำ (บำร์เซโลน่ำ - รีล มำดริด)  
7 วนั 4 คืน 



 

 

 

รายละเอียดการเดนิทาง ระหว่างวันท่ี 24-30 ตุลาคม 2561 
 

วันท่ี 24 ต.ค. 61                          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
23.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 9 แถว T 

เคาท์เตอร์สายการบนิ Emirates Airline พบเจ้าหน้าท่ีท่ีให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกก่อนขึน้
เคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันท่ี 25 ต.ค. 61                   กรุงเทพ - ดูไบ - สเปน มาดริด - พลาซ่า มายอร์ 
 
02.20 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบนิ Emirates Airline  
 เท่ียวบนิท่ี EK 371 
05.35 น.  ถึง สนามบนินานาชาตดิไูบ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.35 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงมาดริด (Madrid) โดยสายการบนิ Emirates Airline เท่ียวบนิท่ี EK 141 
13.25 น.  ถึงสนามบินอาดอลโฟ ซวัเรซ มาดริด-บาราคสั (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport ) (เวลาท้องถ่ิน

ช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้ 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมาดริด (Madrid)  เมือง

หลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบี
เรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนั
ทนัสมยัล า้ยคุ ท่ีซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปท่ี 2 ได้ทรงย้ายท่ี
ประทับจากเมืองโทเลโดมาท่ีน่ี และประกาศให้

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม ่ยกเว้นในชว่งประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงท่ี
สวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในโลก และสงูสดุแห่งหนึ่งในยโุรป จากนัน้น าท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of  

Madrid) ใกล้เขตปเูอต้าเดลซอล หรือประตพูระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตรัุสใจกลางเมือง นบัเป็นจดุนบักิโลเมตร
แรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนีย้ังเป็น
จดุตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ีหนาแนน่ด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  WEARE  CHAMARTIN  หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ี 26 ต.ค. 61  มาดริด – เข้าชมพระราชวังหลวง - เซอโกเบีย – รางส่งน า้โรมัน - Las Rozas Village outlet          
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio 

Real) ซึ่งตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้แมนซานาเรส 
สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีป
ยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งนีถ้กูสร้างในปี ค.ศ. 1738 
ด้วยหินทัง้หลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะแ  บบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการ
ตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนชิน้ส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนัน้ รวมทัง้สิ่งของมีค่า
ตา่งๆอาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช้, อาวธุ น าท่านเดินทางสู่เมืองเซอโกเบีย (Segovia) 
เมืองท่องเท่ียวอีกเมืองหนึ่งของสเปน (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงมาดริด ระยะทาง 97 กม. ใช้เวลาประมาณ 
1.30 ชม.) เซอโกเบียเป็นเมืองท่ี องค์การ UNESCO ได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชมรางส่งน า้โรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใช้กาว

หรือวสัดเุช่ือมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น
สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมนัท่ีส าคญัท่ีสุดของสเปน และ
ยัง มีสภาพสมบูรณ์ ท่ีสุดอีกด้วย รางส่งน า้ประกอบขึ น้จาก
หินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง 
จดุท่ีสงูท่ีสดุสงูถึง 29 เมตร จดุเร่ิมต้นของรางส่งน า้นี ้เร่ิมตัง้แตน่อก
เมือง แล้วล าเลียงส่งน า้เข้ามาในเมือง รางส่งน า้แห่งนีถื้อได้ว่าเป็น
สญัลกัษณ์ของ

เมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลกัของเมือง น าท่าน
เดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิ  



 

 

 

ดตลอดสองข้างทาง ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลับกรุงมาดริด ระหว่างทางแวะช๊อปป้ิง Las 

Rozas Outlet Village เอาท์เลทขนาดใหญ่ใกล้กรุงมาดริด จใุจกบัสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยร้านค้า อิสระ
ให้ท่านช้อปปิง้อย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมสากลและท้องถ่ินมากมาย อาทิเช่น Armani, Burberry, 
Bvlgari, Gucci, Geox, Lacoste, Loewe, Michael Kors, New Balance, Onitsuk  a Tiger, Polo Ralph 
Lauren, Samsonite, Timberland, etc. ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมาดริด (ระยะทาง 20 
ก.ม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก  WEARE  CHAMARTIN  หรือเทียบเท่า 
 
 
วันท่ี 27 ต.ค. 61 สนามซานตอิาโก้ เบอนาบิว - มาดริดซิตีท้ัวร์ - รถไฟAVE – บาร์เซโลน่า - ชมระบ าฟลามิงโก                  
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเ ข้าชม สนามซานติอาโก้  เบอนาบิว 
(Santiago Bernabeu) เป็นสนามฟุตบอลท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดในกรุงมาดริด มีความจุ 85,454 คน เป็นสนาม
เหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอลัมาดริดเร่ิมเปิดใช้สนาม
เม่ือ วนัท่ี 27 ตลุาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีช่ือว่า เอสตาดี
โอชามาร์ติน (Estadio Chamartín) ตามช่ือของสนาม
เดิมของสโมสร เปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1947  อิสระท่านช้อปปิง้ของท่ีระลึกของ
สโมสร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าคณะเดนิทางสู่   น า้พุไซเบเลส (Cibeles fountain) อนสุาวรีย์น า้พไุซเบเลส ตัง้อยู่ท่ีจตัรัุสรัสซิเบเลส ซึ่ง

จดุสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของกรุงมาดริด มีอนสุาวรีย์น า้พไุซเบเลส อยู่ตรงกลางจตรัุสซิเบเลส สร้างขึน้เพ่ืออทุิศ
ให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ท่ีคอยปกปอ้งมวลมนษุย์ นกและสตัว์ตา่งๆ ในทะเลไซบีเรีย อนัมีประวตัิยาวนาน ท่ีน่ี 
ใช้เป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลตา่งๆของเมือง และรอบๆ บริเวณนี ้มีอาคารสวยงามท่ีส าคญัๆ ประจ า
อยู่ทัง้ 4 มมุได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบญัชาการทหารบก, ท่ีท าการไปรษณีย์ ประตชูยัอาคาล่า 
และศนูย์วฒันธรรมทวีปอเมริกา จากนัน้น าท่านชม  ประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid Puerta de 

Alcala) เป็นอนสุรณ์สถานท่ีส าคญัของประเทศสเปน สร้างขึน้เพ่ือถวายแดพ่ระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ตัง้ตระหง่าน
ทางตะวนัออกของใจกลางเมือง ใกล้กบัพิพิธภณัฑ์ / สวนสาธารณะและถนนสายส าคญั เช่น Paseo de la 
Castellana และ Gran Via มีขนาดใหญ่กลางโค้งเป็นรูปคร่ึงวงกลม ล้อมรอบด้วย 2 ส่วนโค้งท่ีคล้ายกัน มี 
6 รูปปัน้ท่ีประดบัด้านบนของประต ูเป็นผลงานของศิลปินประติมากรรม Francisco Gutierrez และโรมิเชล 



 

 

 

รวมถึงมีสวนหย่อมท่ีสวยงาม น าท่านชม พลาซา เดอ เอส ปันญา (Plaza de Espanga) เขตปเูอต้าเดล
ซอล (ประตพูระอาทิตย์) เป็นจตัรัุสใจกลางเมือง เป็นจดุนบักิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศนูย์) และ
เป็นศนูย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย อีกทัง้ยงัเป็นจดุตดัของถนนสายส าคญัของเมือง ท่ีหนาแน่น
ด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ท่านจะได้ชมอนสุาวรีย์หมีกบัต้นมาโดรนา สญัลกัษณ์ของเมือง จดุ
นีจ้ะให้ทา่นได้อิสระเดนิเลน่ และช้อปปิง้ตามอธัยาศยั น าทา่นเดนิทางตอ่ ยั ง  ปั ว ร์ ต้ า  เดล  โซล  ( 

Puerta de Sol ) ย่านธุรกิจใจกลางของเมือง จดัว่าเป็นจดุเร่ิมต้นของถนนทกุสาย หรือหมายความว่ามี 
กม. 0 อยู่ตรงนี ้ซึ่งตัง้อยู่หน้าตกึท่ีท าการไปรษณีย์ใกล้กบัสถานีรถไฟใต้ดิน “El puerta del sol” อนัเป็นท่ี
เดียวกนักบัย่านท่ีขายสินค้ามากมายเป็นสถานท่ีท่ีไม่เคยหลบัใหลมี ผู้คนมากมายท่ีวนเวียนเดินเล่นกนัอยู่
ท่ีน่ี สถานท่ีแห่งนีจ้ึงกลายเป็นศู  นย์กลางของการจดังานส าคญัๆประจ าปีตา่งๆอย่างงาน คริสต์มาสและ
งานปีใหม ่ของชาวสเปนและชาวเมืองมาดริด  
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ บาร์เซโลน่า (Barcelona) โดย รถไฟด่วน AVE (ใช้เวลาประมาณ 3 
ชัว่โมง) เม่ือเดนิทางถึงถึงจะมีรถโค้ชท้องถ่ินมารับ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

พเิศษ!! น าท่านชมโชว์ ระบ าฟลามิงโก ศิลปะระบ าสเปน หน่ึงในการแสดงที่ขึน้ช่ือลือชาไปทั่วโลก 
ทัง้ท่วงท่าการร่ายร าประกอบเสียงดนตรีที่เร้าใจสนุกสนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก TRYP CONDAL MAR  หรือเทียบเทา่ 
 
วันท่ี 28 ต.ค. 61               เนินเขา Montjuïc – สนามคัมป์นู - ชมฟุตบอลลาลีกาสเปน 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านขึน้สู่จุดชมวิวของเมืองท่ีเนินเขา Montjuïc เป็นเนินเขาใน

บาร์เซโลนา่ท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ทางด้านตะวนัออกของเนินเขา



 

 

 

ยงัมีหน้าผาสงูชนัซึง่ท าหน้าท่ีเป็นดัง่ก าแพงเมือง สว่นด้านบนเป็นท่ีตัง้ของปอ้มปราการหลายแหง่ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามคัมป์นู (CAMP NOU) ของ สโมสรบาร์เซโลน่า เพ่ือพาทา่น ชม 
 

ฟุตบอลลาลีกาสเปน 2018/2019 คู่ซุปเปอร์บิก๊แมทซ์ ระหว่าง 
เจ้าบุญทุ่ม บาร์เซโลน่า ปะทะ ราชันชุดขาว รีลแมดริด 

 
*** CAT 1 PREMIUM SEAT การันตี 2 ที่น่ังตดิกัน บริเวณบล็อคสีแดง** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  ** อิสระอาหารค ่าบริเวณสนามฟตุบอล ** (Cash back 10 Euro)  
 ได้เวลาอนัสมควร พร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั 
ที่พัก TRYP CONDAL MAR  หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ี 29 ต.ค. 61  สนามคัมป์นู -  โบสถ์ซากราดา ฟามีเลีย - City of Gaudi – สวนสาธารณะเกล - สนามบิน      
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเข้าชม สนามคัมป์นู (CAMP NOU) ของ 

สโมสรบาร์เซโลน่า ส าหรับ “คมัป์น”ู หรือจะเรียกว่า “น ู
คัมป์” เป็นภาษาคาตาลัน แปลว่า “สนามแห่งใหม่” 
โดยมีช่ือสนามเต็มๆว่า เลสตาดิ คัมป์ นู (L’Estadi 
Camp Nou) ก่อสร้างขึน้เม่ือปี 1954 และแล้วเสร็จในปี 
1957 ในสนามมีความจุมากมายมหาศาลถึง 98 ,787 



 

 

 

คน (ถ้าเป็นในเกมส์แชมเปีย้นลีกจะลดลงเ  หลือ 96,636 ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย) สโมสร
ฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยโุรปและสเปน  ปัจจบุนัเป็นสโมสรฟุตบอลท่ีประสบความส าเร็จ
อยา่งมากในประเทศสเปน ในแง่ของจ านวนถ้วยรางวลัภายในประเทศและทกุถ้วย นอกจากนีย้งัเป็นสโมสร
ท่ีประสบความส าเร็จมากในยโุรป จากนัน้อิสระให้ท่  านได้เลือกซือ้ของท่ีระลกึของสโมสร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม โบสถ์ซากราดา ฟามีเลีย (La Sagrada Familia) หรือ มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลีย 
สญัลกัษณ์แหง่สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิของเมืองบาร์เซโลนา่ ซึง่มีความสงูถึง 170 เมต  ร ออกแบบก่อสร้างอย่าง

สวยงามแปลกตา สร้างตัง้แตปี่ คศ.1882 โดย สถาปนิก 
“อนัโตนิโอ เกาดี”้ ใช้เวลาท างานอยูน่านถึง 43 ปี ก่อนท่ีจะ
เสียชีวิตในปี1926 ปัจจบุนัยงัคงด าเนินการก่อสร้าง และคาด
วา่จะแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี 2026 วิหารนีมี้ความพิเศษ คือ
การรวบรวมรูปทรงและพืน้ผิวตา่งๆในธรรมชาตมิาใช้ และ
สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสงูของ มองต์

เซร์ราตท่ีสวยงามแปลกตา จากนัน้น าทา่นชม City of Gaudi 
ผลงานของเกาดี ้ท่ีชาวบาร์เซโลน่าภาคภมูิใจ ตัง้อยู่บนถนนก
ราเซีย ทา่นจะ  ได้พบกบังานสถาปัตยกรรมอนัล า้คา่ กาซ่า 
บตัโย ท่ีเกาดีอ้อกแบบให้กบัเศรษฐีสิ่งทอในบาร์เซโลนา่ โดย
ออกแบบใหมท่ัง้หมดเพิ่มไป 1 ชัน้ แล้วท าหลงัคาให้สวยงาม
สะดดุตา ระเบียงของเกาดีเ้ป็น รูปกะโหลกท่ีสวยงามไร้ท่ีติ 

อีกหนึง่แหง่ท่ีน่าชมคือ กาซา มิลา เกาดีอ้อกแบบให้กบันกัธุรกิจผู้มัง่คัง่ในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมัง่
คัง่ความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ถือเป็นแฟชัน่ในยคุนัน้ จากนัน้น าทา่นชม สวนสาธารณะเกล (Park Guell) เป็น
หนึง่ในงานสดุรักสดุหวงท่ีเกาดีอ้ทุิศให้กบัชาวเมือง ออกแบบตัง้แตปี่ 1900–1914 มีตลาดในร่ม จตัรัุสกลาง
มีทางเดนิข้ามหบุเขา บ้านท่ีสร้างเสร็จเพียงสองหลงั และก าแพงรอบอทุยานเป็นกระเบือ้งหลากสี ล้วน
ตกแตง่ด้วยกระเบือ้งโมเสกทัง้สิน้ สถานท่ีสดุท้ายของเกาดี ้คือ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย ท่ียงัคงสร้างไม่
เสร็จจนถึงปัจจบุนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
19.00 น. ได้เวลาอนัควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตบิาร์เซโลนา่ (Barcelona) 
22.40 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย สายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 188 
 
 
 
 



 

 

 

วันท่ี 30 ต.ค. 61                             ดูไบ - กรุงเทพ             
07.35 น. เดนิทางถึง สนามบนินานาชาตดิไูบ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.45 น. ออกเดนิทางตอ่สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 418 

18.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

** หมายเหต ุ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า 
ในกรณีท่ีเกิดภยัทางธรรมชาติ,  การยกเลิกเท่ียวบนิ หรือเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆ โดยจะค านงึถึงผลประโยชน์ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับ

เป็นหลกัฯ ** 
 

อัตราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ  (บาท)  24 - 30 ต.ค.61 

ผู้ใหญ่พัก (ห้องคู่) ท่านละ 149,000 

เดก็อายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 129,000 

เดก็อายุไม่เกิน 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 119,000 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000 

กรณีไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน หักออกท่านละ  30,000 

กรณีมีวีซ่า หักออกท่านละ  2,500 

 
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ 
จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
 คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอล CAT 1 PREMIUM 



 

 

 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) กรณีเสียชีวิตและ
อวยัวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึน้อยูก่บัช่วงอายคุา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กิน 1,500,000 
บาท 

 หวัหน้าทวัร์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสเปน 
 ค่าทปิคนขับรถท้องถิ่น 
 บริการน า้ดื่ม ทุกวัน วันละ 1 ขวด 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่

น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการ ซึ่งโดยมาตรฐาน 2 ยูโร /คน /วัน)   

การช าระเงนิ  
1. กรณีท าการจองก่อนการเดนิทาง 45 วัน 

งวดที่ 1 : ช าระมัดจ า 30,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังการจอง 
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ หลังท าการยื่นวีซ่า 2 วัน  

 
2. กรณีท าการจองน้อยกว่าการเดนิทาง 45 วัน  : ช าระเตม็จ านวน  

 
หมายเหตุ : หากกรณีลูกค้าถูกปฏิเสธการได้รับวีซ่า (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางทัวร์จะขอท าการคืนเงินท่ีช าระมาแล้ว 
หลังจากหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่า , ค่าตั๋วเคร่ืองบิน , ค่าตั๋วฟุตบอล เป็นต้น 



 

 

 

 
หมายเหตุ : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 15 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 

3,000 บาท) 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนคา่เข้าชมแก่คณะผู้ เดนิทางแทน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนดัหยดุงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อบุตัิเหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางไว้ให้ได้มากท่ีสดุ 

 เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน

คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ 

ก่อนเดนิทาง 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ หากทา่นถกูปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระ

มาแล้ว  หากทา่นถกูปฎิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  



 

 

 

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สีเลือดหม ู

กรณียกเลิกการจอง 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  หกัคา่บริการ 1,000 บาท ส าหรับการประสานงานของพนกังาน 

 ยกเลิกก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั   หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั   หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั  ก่อนการเดินทาง หกั 50% ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลิกในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

 หากทา่นยกเลิกการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวี
ซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากทา่นยกเลิกการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวีิซา่ 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักลา่วข้างต้น  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15-20 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ี
เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ 
ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแล้ว 

 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 



 

 

 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรตซิึ่งร่วมเดนิทาง 

 ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงูสดุใน
การเดนิทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบในอบุตัเิหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั 
ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, 
สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความลา่ช้าของ
เท่ียวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน, ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานท่ี
เก่ียวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถึงผู้ มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าต้องแสดงเหตผุล 
เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกนัในกรณีท่ีผู้ ร่วมเดินทางถกูปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ 
มิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผู้ เดนิทาง ไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบ
ด้านการความคมุโรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดนิทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ 
จะไมคื่นคา่ใช้จา่ยใดๆ รายละเอียดด้านการเดนิทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความ
เหมาะสมทัง้ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยดึถือและค านงึถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผู้ มีเกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศเอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศสเปนสเปน  
ใช้เวลายื่นประมาณ ใช้เวลายื่นประมาณ 1155--2200  วันท าการไม่นับวันเสาร์ วันท าการไม่นับวันเสาร์ ––  อาทติย์และวันหยุดอาทติย์และวันหยุด  

(การขอวีซา่ประเทศสเปนผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือสแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศสเปน 
ตัง้อยูท่ี่ BLS International (Thailand) Ltd.  ตกึ Interchange 21 ชัน้ 22 ห้องเลขท่ี 2211  

เลขท่ี 399 สขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวฒันา กรุงเทพ 10110) 
 

 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน
กลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า / 
ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  

 หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักัดท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 1  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ 
และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6
แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลับมาท างานของท่าน 
โดยระบช่ืุอผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา ตวัจริง   
 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ



 

 

 

ทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 
 
 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
 ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ  

 
 
 
 
 
 


