รห ัสโปรแกรม : 17288

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

HI-LIGHT







เยี่ยมชมพระราชวังหลวง (Palacio Real(
ชมฟุตบอลคู่ EL CLASICO ระหว่าง REAL MADRID vs BARCELONA ที่นัง่ เดี่ยวโซนใกล้กนั
ช้อปปิ้ งจุใจที่ Las Rozas Outlet
ชมเมืองเมืองโทเลโด และมหาวิ หารโทเลโด
ชมเมืองเซโกเวีย และ สะพานส่งน้าโรมันโบราณ
ลิ้ มรสหมูหนั Suckling Pig และ ชมโชว์ระบาฟลามิ งโก้

โปรแกรมการเดิ นทาง :

28 ก.พ. 63 63
20.00 น.

28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563

กรุงเทพฯ - มาดริด (สเปน)

พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กซิ แอร์
ไลน์ เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
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หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

22.35 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองมาดริด โดยเทีย่ วบินที่ TK65 / TK1857
(22.35-0545+1 // 0805-1045) แวะเปลีย่ นเครื่องทีก่ รุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

29 ก.พ. 63 63

มาดริด - เซโกเวีย - สะพานส่งน้าโรมัน - Las Rozas Village โชว์ระบาฟลามิงโก้

10.45 น.

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ BARAJAS INTERNATIONAL กรุงมาดริด ผ่าน
พิธตี รวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชรอรับคณะ แล้วเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย เป็ นเมืองหลักใน
แคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตัง้ อยูบ่ ริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ าเอเรสมา
กับแม่น้ ากลาโมเรส ณ เชิงเขากวาดาร์รามา โดยขณะทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของชาว
โรมันและชาวมัวร์ จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และ สะพานส่ง
น้ าโรมัน ทีม่ ชี ่อื เสียง นาชมเขตเมืองเก่าซึง่ ล้อมรอบด้วยกาแพงทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รบั การบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ Las Rozas Village Outlet อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นเลือกซือ้ สินค้ามีกว่า
ร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo
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Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer,
Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงมาดริด

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ฟลามิงโก้
เดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั COURTYARD by MARRIOTT PRINCESA HOTEL หรือในระดับ
เทียบเท่า

01 มี.ค. 63

เที่ยวชมพระราชวังหลวง - ชมการแข่งขันฟุตบอลลาลีก้า

Real Madrid vs Barcelona

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเยีย่ มชมเมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบั พันปี ตัง้ อยูใ่ จกลางแหลมไอบีเรียน
ในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นเมืองหลวงทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก เข้าชมพระราชวัง
หลวง (Palacio Real) ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาริมฝั ง่ แม่น้ าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่า
อลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป จากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โต
ของแวร์ซายส์ และความสวยงามของลูฟว์ในฝรังเศส
่ พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างด้วย
หินทัง้ หลังในปี ค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อก โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรังเศส
่
และอิต าเลีย น ประกอบด้ว ยห้อ งต่ า งๆ มากมายถึง 2,830 ห้อ ง ซึ่ง นอกจากจะมีก าร
ตกแต่ ง อย่า งงดงามแล้ว ยังเป็ น ที่เ ก็บ ภาพเขีย นชิ้น ส าคัญ ที่ว าดโดยศิล ปิ น ในยุ ค นั น้
รวมทัง้ สิง่ ของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้ว
ชมอุทยานหลวงทีม่ กี ารเปลีย่ นพันธุไ์ ม้ทุ กฤดูกาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กนั เป็ นปลา
ซา เดอ เอสปั นญา (Plaza de Espana) ชมอนุ สาวรียเ์ ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปน ทีต่ งั ้
อยูเ่ หนืออนุ สาวรียด์ อนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
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14.00 น.

ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสู่ สนาม Santiago Bernabeu อันเป็ นสนามของ
สโมสรฟุตบอลรีล มาดริด เพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลลาลีกา้ นัดพิเศษระหว่างคู่ REAL
MADRID ปะทะ BACELONA

นาท่านเข้าสนามก่อนเวลาแข่งขันเริม่ ประมาณ 2 ชัวโมงเพื
่
อ่ ให้ทา่ นได้ตอ้ นรับนักเตะขวัญ
ใจ ชมการฝึกซ้อม และเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็ นทีร่ ะลึก
อิ สระอาหารคา่ ณ บริ เวณสนามฟุตบอล เพื่อให้ท่านได้ดื่มดา่ กับบรรยากาศบริ เวณ
สนามฟุตบอลได้อย่างเต็มที่ก่อนเข้าชมการแข่งขัน
เดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั COURTYARD by MARRIOTT PRINCESA HOTEL หรือในระดับ
เทียบเท่า

02 มี.ค. 63
เช้า

กลางวัน

เมืองโทเลโด - มหาวิหารโทเลโด - ช้อปปิ้ง EL Corte
Ingles

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโทเลโด (Toledo) อดี ต เมื อ งหลวงเก่ า ของสเปนตั ง้ แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อ
เมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมือง
ตัง้ อยู่บ นหน้ า ผาสูงเบื้อ งล่า งล้อ มรอบไปด้ว ย แม่น้ าตาโค (Tajo) ซึ่งเหมาะแก่ ก าร
ป้ องกันการรุกรานจากข้าศึก นาท่านเทีย่ วชมเมือง ข้ามสะพานแบบโรมันดัง้ เดิม (ปูเอนเต
เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้ อมปราการ ขนาด
ใหญ่ท่ชี าวโรมันสร้างขึน้ เพื่อปกปั กษ์รกั ษาเมือง นาท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านประตูเมืองปู
เอร์ตาเดบิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มคี วามสาคัญที่สุด นาท่านชมการผสมผสานของ
สถาปั ตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คา่

จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิ หารโทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปั ตยกรรม
แบบโกธิคที่ยงิ่ ใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกใช้เวลาสร้างยาวนาน แต่เดิมชาวมุสลิมใช้
เป็ นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิม่ ศิลปะแบบมูเดฆาร์
บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในอีก 300 ปี ถดั มา ภายในมีการตกแต่ง
อย่างงดงามวิจติ รด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็ นอัลคาซาร์ ผลงาน
ของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชม
วิวเพือ่ ชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด ซึง่ เป็ นทิวทัศน์ทจ่ี ติ รกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei
Greco) ได้เคยจาลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริ ด
เมืองหลวงของประเทศสเปน ตัง้ อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร
เป็ นมหานครอันทันสมัยล้ายุคทีก่ ษัตริยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโด
มาที่น่ีและประกาศให้มาดริดเป็ นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 16011607 เมื่อพระเจ้าฟิ ลลิปที่ 3 ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปทีเ่ มืองวัลลาโดลิด มาดริดได้ช่อื ว่าเป็ น
เมืองหลวงทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูหมูหนั
เดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั COURTYARD by MARRIOTT PRINCESA HOTEL หรือในระดับ
เทียบเท่า

03 มี.ค. 63
เช้า

พลาซ่า มาร์ยอ - น้าพุไซเบเลส - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระ
อาทิตย์ ซึง่ เป็ นจตุรสั ใจกลางเมือง นับเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรทีศ่ ูนย์)
และยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ดนิ และรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยงั เป็ นจุดตัดของถนนสาย
สาคัญของเมืองทีห่ นาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย จากนัน้ นาถ่ายรูป
กับ น้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ทีส่ ร้างอุทศิ ให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็ นสถานทีท่ ่ี
ใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง ผ่านชมประตูชยั อาคาล่า (Puerta De
Alcala) ทีส่ ร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อ
เตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทา Tax Refund และ ช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบิน
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18.15 น.

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กซิ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ TK1860 / TK68
แวะเปลีย่ นเครื่องทีก่ รุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (1815-0040+1 // 0150-1510)

04 มี.ค. 63
15.10 น.

อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…


กาหนดการ
เดิ นทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิ น
12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุ 6-12 ปี
(ไม่เสริ มเตียง)
ท่านละ

28 ก.พ.- 4 มี.ค. 63

79,900.-

75,900.-

71,900.-

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิ น
ลดท่านละ

11,500.- -26,000.-

หมายเหตุ : หากผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน เพิม่ ค่าบริการท่านละ 2,000 บาท และค่าวีซ่าเชงเก้นท่านละ 4,500 บาท

การชาระค่าบริ การ

การชาระค่าบริการ แบ่งเป็ น 2 งวด
 งวดแรก กรุณาชาระมัดจาหลังจอง 1 วัน ท่านละ 30,000.- บาท
 งวดทีส่ อง ก่อนออกเดินทาง 30 วัน ชาระส่วนทีเ่ หลือเต็มจานวน
หมายเหตุ : กรณีทผ่ี เู้ ดินทางทางถูกปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิเช่น ค่าตั ๋ว
เครือ่ งบิน, ค่าตั ๋วฟุตบอล, ฯลฯ โดยหักออกจากค่ามัดจา

La Liga Spain | Real Madrid vs Barcelona | 1 Mar 2020

หน้า | 6

La Liga Spain | Real Madrid vs Barcelona | 1 Mar 2020

หน้า | 7

La Liga Spain | Real Madrid vs Barcelona | 1 Mar 2020

หน้า | 8

อัตราค่าบริ การนี้ รวม

ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับชัน้ ประหยัด รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ ของน้ ามันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ค่าพาหนะท่องเทีย่ วตามโปรแกรมทีร่ ะบุ
ค่าตั ๋วชมฟุตบอลลาลีกา้ Long Side Upper นังเดี
่ ย่ ว
ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามระบุในรายการ
โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละเมือง
ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ ว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการ
สูญเสียชีวติ /อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี
จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้ นี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพทีไ่ ม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
 น้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม








อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต), ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และ

ค่าอาหารที่สงมาในห้
ั่
องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงพิ
ั ่ เศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทั ฯจัดให้
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ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิม่
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าบริการยกกระเป๋ าส่งห้องพักในโรงแรม
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
ค่าวีซ่าสเปนท่านละ 4,500.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ (ท่านละประมาณ 40 EUR / คน)

เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม

 กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทีบ
่ ริษทั ฯ

ระบุในรายการเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ

 เมื่อตกลงชาระเงิน ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษท
ั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
 เทีย่ วบินชัน้ ประหยัดในรายการ อาจะมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ในกรณีท่ฝี ่ ายจัด การแข่ง ขัน ฟุ ต บอลลาลีก้ า มีมติใ ห้เ ลื่อนการแข่ง ขัน หรือ ยกเลิกการแข่ง ที่ทางบริษัทฯไม่
สามารถนาท่านชมการแข่งขันได้ในทุกกรณี ทางบริษัทฯ ยินดีคนื ค่าเข้าชมการแข่งขันให้ตามราคาหน้ าตั ๋วที่
บริษทั ได้จดั ซือ้ มา

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั จองทัวร์

ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กทีม่ อี ายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุทม่ี คี วามจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางทีบ่ ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านทีม่ คี วามประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลทีม่ คี วามประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ด่ี ่มื สุราบนรถ, ไม่รกั ษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้างความราคาญให้แก่ผรู้ ว่ มคณะ, ผูท้ ไ่ี ม่ยอมรับเงือ่ นไขระหว่างทัวร์ ทีม่ รี ะบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้
ทีก่ ่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผรู้ ว่ มเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกับผูร้ ว่ มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเทีย่ วได้

การยกเลิ ก












ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน หักค่าบริการ 2,000 บาท สาหรับการประสานงานของเจ้าหน้าที่
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 หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่ นไขใด เงือ่ นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่
ขอวีซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตั ๋วเท่า นัน้
หากท่านยกเลิกการเดินทาง กรณีทต่ี ั ๋วมีเงือ่ นไข NON-REFUND ท่านจะไม่สามารถ รับคืนเงินค่าตั ๋วได้ทุกกรณี
หากท่านเปลีย่ นผูเ้ ดินทาง กรณีทต่ี ั ๋วมีเงือ่ นไข NON-CHANGE NAME ท่านจะไม่สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้
ทุกกรณี
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่า
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทัง้ หมด ให้ถอื เป็ นการยกเลิกตามเงือ่ นไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้างต้น
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผเู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจาก
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กรณีทเ่ี กิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั เิ หตุ ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด และทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบ
 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระมาแล้ว

ประกาศ เนื่ องจากสภาวะน้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่ มตามความเป็ นจริ ง
หมายเหตุ

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนรายละเอียดบางประการทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่าบริการทีท่ ่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
 รายการนี้เป็ นเพียงการเสนอราคา ทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่งหลังจากได้สารองทีน่ งกั
ั ่ บสาย
การบิน และโรงแรมทีพ่ กั อย่างไรก็ตาม รายการนี้อาจจะเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
 สตรีมคี รรภ์ ควรแจ้งเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ เพื่อการตรวจสอบขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง กระเป๋ าใบเล็ก หรือ
ของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
 กรณีทท่ี ่านไม่ได้จองตั ๋วกรุป๊ วเอง จาเป็ นต้องได้รบั การกับทางบริษทั โดยทีท่ ่านได้ทาการจัดหาตั ๋ (แยกตัว)
ยืนยันคอนเฟิ รม์ ออกกรุป๊ จากบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ก่อนทาการออกตั ๋วหรือจองบริการต่างๆด้วย
ตัวเอง หากไม่มกี ารยืนยันเป็ นลากลักษณ์อกั ษร เรือ่ งการคอนเฟิ รม์ ออกกรุป๊ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆทัง้ สิน้ หากกรุ๊ปมีการยกเลิกการเดินทาง

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสเปน

ใช้เวลายืน่ ประมาณ 20-30 วันทาการไม่นบั วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปน

BLS International (Thailand) Ltd. / Interchange 21 ชัน้ 22 ห้อง 2211
เลขที่ 399 สุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-258-3524

 พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าต้องนาไปแสดงด้วย

เพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า

 สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ -สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /

สาเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์

 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง , อัตรา

เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางานเพื่อเดินทางไปท่องเทีย่ ว หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา (เอกสารออกไม่เกิน 1 เดือนก่อนการยืน่ วีซ่า)
 กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัททีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 1 เดือน
พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนตัวย้อนหลัง 4 เดือน อัพเดทการเงินไม่เกิน 10 วันก่อนการยืนวีซ่า ควรเลือก
เล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพือ่ ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ลิ าเนา
 ในกรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว และหัวหน้าครอบครัว เป็ นคนออกค่าใช้จ่ายให้ เจ้าของบัญ ชี ต้องขอหนังสือรับรองจาก
ธนาคารเพิม่ เติม (Bank Sponsor) รวมถึงออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย / ***สถานทูตไม่รบั บัญชี
กระแสรายวัน***
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 กรณีท่บี ริษัทของท่าน เป็ นผู้รบั ผิด ชอบค่า ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผู้เดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสาร ที่ข อ







ด้านบนแล้ว ทางบริษทั ฯจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุชอ่ื ผูเ้ ดินทางและเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง พร้อมสาเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา
(เอกสารออกไม่เกิน 1 เดือนก่อนการยืน่ วีซ่า
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยทีบ่ ดิ า ,
มารดา จะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต
โดยมีนายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และห าก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
ทางสถานทูตไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้



The third most visited museum in Madrid.
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แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศสเปน
ชื่อผูเ้ ดินทาง……………………………………….…..…………………….….
เดินทาง……………………….…………………………...….…

นามสกุลผู้

ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั
(ทีส่ ามารถติดต่อ
ได้).................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………..……………………………..……
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน
(กรณีทไ่ี ม่ตรงกับทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั )
..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………..……………………………..……
เบอร์โทรศัพท์บา้ น………………………..…..………….……………โทรศัพท์มอื ถือ
...................................................................................
งานปั จจุบนั ทาอาชีพ, ตาแหน่ง (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
.........................................................................................................
ชื่อบริษทั ทีท่ างาน
....................................................................................................................................................................
........
ทีอ่ ยูข่ องบริษทั ทีท่ างาน
..................................................................................................................................................................
เบอร์ทท่ี างาน....................................................................E-mail
:.................................................................................................
สถานภาพ
หม้าย 

โสด 

สมรสมีทะเบียนสมรส 
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อื่นๆโปรดระบุ
.......................................................................
................................................................

วัน/เดือน/ปี ของสถานะ

หมายเลขพาสปอร์ตเล่มปั จจุบนั ……………………………..………………… ท่านเคยมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่าหรือไม่ มี  ไม่มี 
ท่านเคยได้รบั วีซ่าเชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่

เคย 

ไม่เคย 

**กรณีทท่ี า่ นเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่าและมีวซี ่าเชงเก้นในระยะเวลา 3 ปี รบกวนแนบพาสปอร์ตเล่มเก่า
มาด้วยค่ะ**
กรณีเคยมีรบกวนระบุ ประเทศทีไ่ ด้วซี ่าเชงเก้น / หมายเลขวีซ่า / วันออกและหมดอายุของวีซ่าเชงเก้น
1..........................................................................................................................................................
............................................
2..........................................................................................................................................................
............................................
3..........................................................................................................................................................
............................................
4..........................................................................................................................................................
............................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าประเทศในกลุม่ เชงเก้นหรือไม่
เคย 
ไม่เคย 
กรณีเคยถูกปฏิเสธวีซ่าในระยะเวลา
3
ปี
รบกวนระบุเหตุผล
…………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................
............................................
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