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รหสัโปรแกรม : 17288  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

HI-LIGHT 
   (Palacio Real(เย่ียมชมพระราชวงัหลวง  
  ชมฟตุบอลคู่ EL CLASICO ระหว่าง REAL MADRID vs BARCELONA ท่ีนัง่เด่ียวโซนใกล้กนั 
  ช้อปป้ิงจใุจท่ี Las Rozas Outlet 
  ชมเมืองเมืองโทเลโด และมหาวิหารโทเลโด 
  ชมเมืองเซโกเวีย และ สะพานส่งน ้าโรมนัโบราณ 
  ล้ิมรสหมหูนั Suckling Pig และ ชมโชวร์ะบ าฟลามิงโก้ 

 

โปรแกรมการเดินทาง : 28 กมุภาพนัธ ์- 4 มีนาคม 2563 
 
 
 
20.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 10 เคาน์เตอร ์U สายการบนิเตอรก์ซิ แอร์

ไลน์ เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

 

 

 

 

28 ก.พ. 63 63  กรงุเทพฯ - มาดริด (สเปน) 
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หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

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

22.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมาดรดิ โดยเทีย่วบนิที ่TK65 / TK1857  
(22.35-0545+1 // 0805-1045) แวะเปลีย่นเครื่องทีก่รุงอสิตนับลู ประเทศตุรก ี
 

 
 

 

 

10.45 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิBARAJAS INTERNATIONAL กรุงมาดรดิ ผา่น
พธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ รถโคช้รอรบัคณะ แลว้เดนิทางสู ่เมอืงเซโกเวยี เป็นเมอืงหลกัใน
แควน้คาสตลีและเลออนของประเทศสเปน ตัง้อยูบ่รเิวณจุดบรรจบระหวา่งแมน่ ้าเอเรสมา 
กบัแมน่ ้ากลาโมเรส ณ เชงิเขากวาดารร์ามา โดยขณะทีอ่ยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาว
โรมนัและชาวมวัร ์จากนัน้น าทา่นถ่ายรปูกบั มหาวหิารแหง่เมอืงเซโกเวยี และ สะพานสง่
น ้าโรมนั ทีม่ชีื่อเสยีง น าชมเขตเมอืงเก่าซึง่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่8 และไดร้บัการบรูณะในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่15  

           
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่Las Rozas Village Outlet อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้มกีวา่
รอ้ยรา้นคา้ อาท ิเชน่ Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo 

มาดริด - เซโกเวีย - สะพานส่งน ้าโรมนั - Las Rozas Village -  
  โชวร์ะบ าฟลามิงโก้

29 ก.พ. 63 63  

http://bit.ly/2NMk5YE
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Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, 
Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงมาดรดิ 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวฟ์ลามงิโก้   

เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั COURTYARD by MARRIOTT PRINCESA HOTEL หรอืในระดบั
เทยีบเทา่  

 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าทา่นเยีย่มชมเมอืงหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบัพนัปี ตัง้อยูใ่จกลางแหลมไอบเีรยีน 
ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก เขา้ชมพระราชวงั
หลวง (Palacio Real) ตัง้อยูบ่นเนินเขารมิฝัง่แม่น ้าแมนซานาเรส มคีวามสวยงามโอ่อ่า
อลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอื่นๆในทวปียุโรป จากแนวความคดิเปรยีบเทยีบความใหญ่โต
ของแวรซ์ายส ์และความสวยงามของลูฟว์ในฝรัง่เศส พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสรา้งดว้ย
หนิทัง้หลงัในปีค.ศ.1738 ในสไตล์บารอ็ก โดยการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝรัง่เศส
และอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการ
ตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยงัเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นส าคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนัน้ 
รวมทัง้สิง่ของมคี่าต่างๆ อาท ิพดัโบราณ, นาฬกิา, หนังสอื,  เครื่องใช,้ อาวุธ ฯลฯ แลว้
ชมอุทยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพนัธุไ์มทุ้กฤดูกาล ดอกไมง้ดงามตลอดปี ใกลก้นัเป็นปลา
ซา เดอ เอสปันญา (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรยีเ์ซอรแ์วนเตส กวเีอกชาวสเปน ทีต่ ัง้
อยูเ่หนืออนุสาวรยีด์อนกโิฆเตใ้นสวนสาธารณะ 

  
เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

01 มี.ค. 63  เท่ียวชมพระราชวงัหลวง - ชมการแข่งขนัฟตุบอลลาลีก้า           
 Real Madrid vs Barcelona
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14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางสู่สนาม Santiago Bernabeu อนัเป็นสนามของ
สโมสรฟุตบอลรลี มาดรดิ เพื่อชมการแขง่ขนัฟุตบอลลาลกีา้ นัดพเิศษระหว่างคู่ REAL 
MADRID ปะทะ BACELONA 

 
น าทา่นเขา้สนามก่อนเวลาแขง่ขนัเริม่ประมาณ 2 ชัว่โมงเพือ่ใหท้า่นไดต้อ้นรบันักเตะขวญั
ใจ ชมการฝึกซอ้ม และเกบ็ภาพบรรยากาศไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

อิสระอาหารค า่ ณ บริเวณสนามฟตุบอล เพ่ือให้ท่านได้ด่ืมด า่กบับรรยากาศบริเวณ
สนามฟตุบอลได้อย่างเตม็ท่ีก่อนเข้าชมการแข่งขนั 
   
เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั COURTYARD by MARRIOTT PRINCESA HOTEL หรอืในระดบั
เทยีบเทา่  

 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  เมืองโทเลโด (Toledo)  อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตัง้แต่
ครสิต์ศตวรรษที ่13 เป็นเมอืงแห่งศูนยก์ลางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ชื่อ
เมอืงหมายถงึการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คอื ครสิเตยีน, อสิลามและฮบีรู ตวัเมอืง
ตัง้อยู่บนหน้าผาสูงเบื้องล่างล้อมรอบไปด้วย    แม่น ้ าตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่การ
ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศกึ น าทา่นเทีย่วชมเมอืง ขา้มสะพานแบบโรมนัดัง้เดมิ (ปูเอนเต 
เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเหน็กสัตโีย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาด
ใหญ่ที่ชาวโรมนัสรา้งขึน้เพื่อปกปักษ์รกัษาเมอืง น าท่านสู่เขตเมอืงเก่า ผ่านประตูเมอืงปู
เอร์ตาเดบซิากรา หน่ึงในประตูเมอืงที่มคีวามส าคญัที่สุด น าท่านชมการผสมผสานของ
สถาปัตยกรรมอารบคิ, มเูดฆารโ์กธคิ เรเนสซองส ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

02 มี.ค. 63  เมืองโทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - ช้อปป้ิง EL Corte 
Ingles 
  
 

https://www.realmadrid.com/img/galeria-marca/panoramica-1500_20181018060744.jpg
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จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า มหาวิหารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรม
แบบโกธคิที่ยิง่ใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลกใชเ้วลาสร้างยาวนาน แต่เดมิชาวมุสลมิใช้
เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสรา้งรูปทรงแบบโกธคิในปี 1226 และเพิม่ศิลปะแบบมูเดฆาร ์
บาร็อค และนีโอคลาสสคิ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอกี 300 ปีถดัมา ภายในมกีารตกแต่ง
อย่างงดงามวจิติรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหนิอ่อน มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร ์ผลงาน
ของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษที ่16 จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปบรเิวณจุดชม
ววิเพือ่ชมทวิทศัน์ของเมอืงโทเลโด ซึง่เป็นทวิทศัน์ทีจ่ติรกรชื่อดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei 
Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผน่ภาพอยา่งสวยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรงุมาดริด 
เมอืงหลวงของประเทศสเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดบัความสูง 650 เมตร 
เป็นมหานครอนัทนัสมยัล ้ายุคทีก่ษตัรยิฟิ์ลลปิที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทบัจากเมอืงโทเลโด
มาที่น่ีและประกาศให้มาดรดิเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-
1607 เมื่อพระเจา้ฟิลลปิที ่3 ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปทีเ่มอืงวลัลาโดลดิ มาดรดิไดช้ื่อว่าเป็น
เมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแหง่หน่ึงในโลก และสงูสุดแหง่หน่ึงในยโุรป 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูหมหูนั 

เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั COURTYARD by MARRIOTT PRINCESA HOTEL หรอืในระดบั
เทยีบเทา่  
 

 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่พลาซ่า มายอร ์(Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรอืประตูพระ
อาทติย ์ซึง่เป็นจตุรสัใจกลางเมอืง นบัเป็นจุดนบักโิลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรทีศู่นย)์ 
และยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้นิและรถเมลท์ุกสาย นอกจากน้ียงัเป็นจุดตดัของถนนสาย
ส าคญัของเมอืงทีห่นาแน่นดว้ยรา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่มากมาย จากนัน้น าถ่ายรูป
กบั น ้าพไุซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีส่รา้งอุทศิใหแ้ก่เทพธดิาไซเบลนี เป็นสถานทีท่ี่
ใช้ในการเฉลมิฉลองในเทศกาลต่างๆของเมอืง ผ่านชมประตูชยัอาคาล่า (Puerta De 
Alcala)  ทีส่รา้งถวายพระเจา้ชารล์สท์ี ่3 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพื่อ
เตรยีมตวัเดนิทางกลบั มเีวลาใหท้่านไดท้ า Tax Refund และ ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบนิ 

03 มี.ค. 63  พลาซ่า มารย์อ - น ้าพไุซเบเลส - สนามบิน  
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18.15 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ซิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK1860 / TK68 

แวะเปลีย่นเครื่องทีก่รุงอสิตนับลู ประเทศตุรก ี(1815-0040+1  // 0150-1510) 

 

 
15.10 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ… 
 

 
 
 

 
 

ก าหนดการ
เดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี  

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อาย ุ6-12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 
ลดท่านละ 

28 ก.พ.- 4 ม.ีค. 63 79,900.- 75,900.- 71,900.- 11,500.- -26,000.- 
หมายเหตุ : หากผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน เพิม่ค่าบรกิารท่านละ 2,000 บาท และค่าวซี่าเชงเกน้ท่านละ 4,500 บาท 
 
การช าระค่าบริการ 

การช าระค่าบรกิาร แบ่งเป็น 2 งวด 
 งวดแรก   กรณุาช าระมดัจ าหลงัจอง 1 วนั ท่านละ 30,000.- บาท  
 งวดทีส่อง ก่อนออกเดนิทาง 30 วนั  ช าระส่วนทีเ่หลอืเตม็จ านวน 

หมายเหต ุ: กรณทีีผู่เ้ดนิทางทางถูกปฏเิสธวซี่า ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าตัว๋
เครือ่งบนิ, ค่าตัว๋ฟุตบอล, ฯลฯ โดยหกัออกจากค่ามดัจ า 
 
 
 
 
 
 
 

04 มี.ค. 63  อิสตนับลู - กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดั รวมค่าภาษ ีและส่วนเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่24 ธนัวาคม 2562 
 ค่าพาหนะท่องเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
 ค่าตัว๋ชมฟุตบอลลาลกีา้ Long Side Upper นัง่เดีย่ว 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามระบุในรายการ  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแต่ละเมอืง 
 ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 

ท่าน 
 ค่าประกนัการเดนิทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จ ี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการ

สญูเสยีชวีติ/อวยัวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบตัเิหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี 
จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 น ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไมเ่กนิ 7 
กโิลกรมั  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์), ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และ

ค่าอาหารที่ส ัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิทัฯจดัให ้
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ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านต้องมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิกว่าสายการบนิก าหนด 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าส่งหอ้งพกัในโรงแรม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าวซี่าสเปนท่านละ 4,500.- 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์และคนขบัรถ (ท่านละประมาณ 40 EUR / คน) 

 
เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทีบ่รษิทัฯ

ระบุในรายการเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆ 
 เมื่อตกลงช าระเงนิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
 เทีย่วบนิชัน้ประหยดัในรายการ อาจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 ในกรณีที่ฝ่ายจดัการแข่งขนัฟุตบอลลาลีก้า มมีติให้เลื่อนการแข่งขนั หรอื ยกเลิกการแข่ง ที่ทางบรษิัทฯไม่

สามารถน าท่านชมการแข่งขนัได้ในทุกกรณี ทางบรษิัทฯ ยนิดคีนืค่าเข้าชมการแข่งขนัให้ตามราคาหน้าตัว๋ที่
บรษิทัไดจ้ดัซือ้มา 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัจองทวัร ์
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัจองทวัรส์ าหรบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. เดก็ทีม่อีายใุนระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรอืเครื่องมอืต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิช่น ผูท้ีด่ ื่มสุราบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรบัเงือ่นไขระหว่างทวัร ์ทีม่รีะบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้
ทีก่่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคบัใหห้วัหน้าทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรอืโปรแกรมท่องเทีย่วได ้  
 

การยกเลิก 
 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  หกัค่าบรกิาร 2,000 บาท ส าหรบัการประสานงานของเจา้หน้าที ่ 
 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนั ก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของค่าทวัร ์
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอื NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร ์
 หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงือ่นไขใด เงือ่นไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืน่

ขอวซี่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าใชจ้า่ยเพิม่คอืค่าวซี่า และค่าเปลีย่นชื่อตัว๋เท่านัน้  
 หากท่านยกเลกิการเดนิทาง กรณทีีต่ ัว๋มเีงือ่นไข NON-REFUND ท่านจะไมส่ามารถ รบัคนืเงนิค่าตัว๋ไดทุ้กกรณี 
 หากท่านเปลีย่นผูเ้ดนิทาง กรณทีีต่ ัว๋มเีงือ่นไข NON-CHANGE NAME ท่านจะไมส่ามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได้

ทุกกรณี 
 หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัวิซี่า 

ไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนั
ทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักล่าวขา้งตน้  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผดิชอบจาก
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กรณทีีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัดงันี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด และทางบรษิทัฯ
จะไมร่บัผดิชอบ 

 ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการ
หลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรบัราคา
ภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต 

ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
 
หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนรายละเอยีดบางประการทวัรน้ี์ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้

โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทยีวสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์และจะไมร่บัผดิชอบต่อ

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
 รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคา ทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่งหลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่กบัสาย

การบนิ และโรงแรมทีพ่กั  อยา่งไรกต็าม รายการนี้อาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 สตรมีคีรรภ ์ควรแจง้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อการตรวจสอบขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณเีกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าใบเลก็ หรอื

ของมคี่าส่วนตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
 กรณทีีท่่านไมไ่ดจ้องตัว๋กรุป๊ )แยกตวั (กบัทางบรษิทั โดยทีท่่านไดท้ าการจดัหาตั ๋วเอง จ าเป็นตอ้งไดร้บัการ

ยนืยนัคอนเฟิรม์ออกกรุป๊จากบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ก่อนท าการออกตัว๋หรอืจองบรกิารต่างๆดว้ย
ตวัเอง หากไมม่กีารยนืยนัเป็นลากลกัษณ์อกัษร เรือ่งการคอนเฟิรม์ออกกรุป๊ บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ใดๆทัง้สิน้ หากกรุ๊ปมกีารยกเลกิการเดนิทาง 

 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศสเปน 

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 20-30 วนัท าการไมน่บัวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุ 
ผู้ย่ืนขอวีซ่าต้องมาสแกนลายน้ิวมือด้วยตวัเอง ณ ศนูยย่ื์นวีซ่าประเทศสเปน 

BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21 ชัน้ 22 หอ้ง 2211 
 เลขที ่399  สุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-258-3524 
 พาสปอร์ตทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเก่าตอ้งน าไปแสดงด้วย

เพือ่เป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า  
 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / 

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  
 หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง , อตัรา

เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทันี้และช่วงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเทีย่ว หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา (เอกสารออกไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นการยืน่วซี่า)  

 กรณีทีเ่ป็นเจ้าของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนังสอืรบัรองบรษิัททีค่ดัไว้ไม่เกนิ 1 เดอืน 
พรอ้มวตัถุประสงค ์หรอืใบเสยีภาษ ีและหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 Statement บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ส่วนตวัยอ้นหลงั 4 เดอืน อพัเดทการเงนิไม่เกนิ 10 วนัก่อนการยนืวซี่า ควรเลอืก
เล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพือ่ใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุม
กบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั และหวัหน้าครอบครวั เป็นคนออกค่าใชจ้่ายให ้เจา้ของบญัช ีตอ้งขอหนังสอืรบัรองจาก
ธนาคารเพิม่เตมิ (Bank Sponsor) รวมถงึออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายในครอบครวัด้วย / ***สถานทูตไม่รบับญัชี
กระแสรายวนั*** 
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 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารที่ขอ
ดา้นบนแลว้ ทางบรษิทัฯจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างาน
ของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะต้องมหีนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิ พรอ้มส าเนาบตัรนักเรยีน /นักศกึษา 
(เอกสารออกไมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นการยืน่วซี่า   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา , 
มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต 
โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก
ปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และห าก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลใดกต็าม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซี่าได้ 
 

 
 

 
 
 

The third most visited museum in Madrid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.realmadrid.com/img/galeria-marca/sala-mejor-club-trofeo-1500-2.jpg
https://www.realmadrid.com/img/galeria-marca/sala-mejor-club-trofeo-1500-2.jpg
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าประเทศสเปน 
 

ชื่อผูเ้ดนิทาง……………………………………….…..…………………….…. นามสกุลผู้
เดนิทาง……………………….…………………………...….… 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (ทีส่ามารถตดิต่อ
ได)้................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………..……………………………..…… 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (กรณีทีไ่มต่รงกบัทีอ่ยูปั่จจุบนั)  
.............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………..……………………………..…… 

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น………………………..…..………….……………โทรศพัทม์อืถอื
................................................................................... 

งานปัจจุบนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
......................................................................................................... 

ชื่อบรษิทัทีท่ างาน
....................................................................................................................................................................
........ 

ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ างาน
.................................................................................................................................................................. 

เบอรท์ีท่ างาน....................................................................E-mail 
:................................................................................................. 

สถานภาพ    โสด     สมรสมทีะเบยีนสมรส     สมรสไมม่ทีะเบยีนสมรส       หยา่       
หมา้ย     
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อื่นๆโปรดระบุ ....................................................................... วนั/เดอืน/ปีของสถานะ 
................................................................ 

หมายเลขพาสปอรต์เลม่ปัจจุบนั ……………………………..………………… ทา่นเคยมพีาสปอรต์เลม่
เก่าหรอืไม ่ ม ี  ไมม่ ี    

ทา่นเคยไดร้บัวซี่าเชงเกน้ในระยะเวลา 3 ปี หรอืไม ่  เคย    ไมเ่คย     

**กรณีทีท่า่นเคยมพีาสปอรต์เลม่เก่าและมวีซี่าเชงเกน้ในระยะเวลา 3 ปี รบกวนแนบพาสปอรต์เลม่เก่า
มาดว้ยคะ่** 
กรณีเคยมรีบกวนระบุ ประเทศทีไ่ดว้ซี่าเชงเกน้ / หมายเลขวซี่า  / วนัออกและหมดอายขุองวซี่าเชงเกน้ 
1..........................................................................................................................................................
............................................ 
2..........................................................................................................................................................
............................................ 
3..........................................................................................................................................................
............................................ 
4..........................................................................................................................................................
............................................ 

ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซี่าประเทศในกลุม่เชงเกน้หรอืไม ่  เคย    ไมเ่คย     
กรณีเคยถูกปฏเิสธวซี่าในระยะเวลา 3 ปี รบกวนระบุเหตุผล 
………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................
............................................ 
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