
 
INCREDIBLE  SPAIN  - PORTUGAL 12 DAYS (EK) 

เส้นทางเจาะลึก 

สเปน - โปรตเุกส  
( ปอร์โต้ - ลสิบอน - มาดริด – บาร์เซโลน่า - เซวลิญ่า - คอร์โดบา -กรานาด้า - โทเลโด้ - เซอโกเวยี ) 

12 วนั 9 คืน / BY EMIRATES AIRLINE (EK)           
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เส้นทางท่องเทีย่ว สเปน – โปรตุเกส ไปคร้ังเดยีวครบทุกไฮไลท ์

ทัง้เมืองหลัก และ แคว้นสาํคัญ มีเวลาเทีย่ว เตม็อิม่ มีเวลาช้อปป้ิง 

สะดวกสบาย ประหยดัเวลากว่า น่ังรถไฟความเร็วสูง AVE มาดริด – บาร์เซโลน่า 

 

>> ชมเมือง PORTO เมืองทีไ่ด้รับการโหวตว่าน่าท่องเที่ยวทีสุ่ดของยุโรปปี 2017  (UNESCO)   

>> ชมกรุง MADRID เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่วสําคัญของสเปน 

>> ชมเมือง BARCELONA เมืองท่องเทีย่วสําคัญของสเปน  

>> ชมเมือง LISBON เมืองหลวงและเมืองท่องเทีย่วสําคัญของโปรตุเกส 

>> ชมมหาวหิาร SAGRADA FAMILIA มหาวหิารสุดอลังการ ผลงานของศิลปินเกาดี ้(UNESCO)   

>> ชมมหาวหิาร PENA NATIONAL PALACE มหาวหิารสุดสวยแห่งเมือง SINTRA (UNESCO)   

>> ชมพระราชวงัสีชมพู LA ALHAMBRA DE  GRANADA  พระราชวงัสุดท้ายขอแขกมัวร์ (UNESCO)   

>> ชมเมือง TOLEDO อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนสุดสวย  (UNESCO)   

>> ชมป้อมปราการ ALCAZAR แห่งเมือง SEVILLE ท่องเทีย่วสําคัญของแคว้น Andalucia (UNESCO)   

>> ชม MEZQUITA  สุเหร่าสุดสวย แห่งเมือง CORDOBA แห่งแคว้น Andalucia (UNESCO)   

>> ชม สะพานส่งน้ําโรมัน แห่งเมือง SEGOVIA  (UNESCO)   

>> ชม JERONIMOS MONASTERY มหาวหิารแห่งเมือง Lisbon  (UNESCO)   

>> ชม GUELL PARK สวนสาธารณะผลงานศิลปินเกาดี ้ (UNESCO)   

>> ชมเมือง EVORA หน่ึงในเมืองสวยของโปรตุเกส (UNESCO)   

>> ชม CAPO DA ROCA จุดตะวนัตกสุดของทวปียุโรป 

>> เข้าชม ROYAL PALACE พระราชวงัหลวงสุดสวยเมืองมาดริด 

>> ชมโชว์ระบํา FARMINGO 

พกัโรงแรมระดบั  4 ดาว  
พิเศษเมนู  

ข้าวผดัสเปน / หมูหัน  / อาหารไทย  
รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า  
แจกนํ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 

กาํหนดการเดินทาง 

12 – 23 กมุภาพนัธ์ 2563 

13 – 24 มีนาคม 2563 

29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน) 

INCREDIBLE SPAIN – PORTUGAL 12 DAYS  (EK)  เสน้ทางเจาะลึก สเปน -โปรตุเกส 12 วนั (นัง่รถไฟ AVE)                                            2 | P a g e  

 



 

รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ 

22.00 น.              คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9-10  

สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวก ดา้น

สัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

วนัทีส่อง (2)  ปอร์โต (โปรตุเกส) -  ชมเมือง -  ล่องเรือ 

02.25 น.               ออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส (แวะเปล่ียนเคร่ืองนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยสายการ

บินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์เท่ียวบิน EK 371 /EK191  เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ี

นัง่ และสายการบินฯมีบริการอาหารคํ่า  

14.30 น.             เดินทางถึง สนามบินเมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นไดเ้วลา 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง ปอร์โต (Porto) ตั้งอยูริ่มแม่นํ้าดูวโ์รทางเหนือของโปรตุเกส หน่ึงในเมืองศูนยก์ลาง

เก่าแก่ของยโุรป  อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศโปรตุเกส และเมืองท่าท่ีสาํคญั 

และมีช่ือเสียงอยา่งมาก จนองคก์ารยเูนสโกจึงไดข้ึ้นทะเบียนเมืองปอร์โตเ้ป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) ในปี

ค.ศ. 1996 และในปี 2014 และ2017 ยงัไดรั้บการโหวตจากนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกวา่เป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวท่ีสุด

อีกดว้ย 

 
นาํท่านไปยงัจุดชมววิ Miradouro da Serra do Pilar  ของเมืองปอร์โต ้ เป็นจุดชมววิท่ีนกัท่องเท่ียวต่างมาชม

ความสวยงามของเมืองปอร์โต ้ โดยมีสะพาน Ponte Luis I ท่ีสร้างข้ึนโดย Gustave Eiffel สถาปนิคช่ือดงัท่ีทาํ

การออกแบบและสร้างหอไอเฟลข้ึนมาท่ีกรุงปารีส จากนั้นนาํท่านเก็บภาพบริเวณจุดชมววิอีกแห่ง JARDIM 

DO MORRO ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะขา้งๆ สะพานใหท้่านเดินเล่นและเก็บภาพเมืองปอร์โตต้ามอธัยาศยั 

จากนั้นนาํท่านสมัผสับรรยากาศการ ล่องเรือชมววิทิวทศัน์ในแม่นํ้าโดรู่(Douro) ผา่นหมู่บา้นชาวประมงอาชีพ

เก่าแก่ โรงไวน์ท่ีมีมากถึง 70 แห่ง สะพานขา้มแม่นํ้า Ponte de D.Luis I สะพานเหล็ก 2 ชั้นทีมีช่ือเสียงสร้าง

และออกแบบโดยกุสตาฟ ไอเฟล  จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชมเมืองริมแม่นํ้าโดรู่ตามอธัยาศยั  ใหท้่านไดเ้ลือก

ซ้ือสินคา้ท่ีระลึก ของฝาก หรือ นัง่จิบกาแฟ ชมเมืองตามอธัยาศยั 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  พร้อมชิม Port Wine ไวน์ขึน้ช่ือของเมืองปอร์โต้ 

ทีพ่กั          CROWN PLAZA HOTEL PORTO   หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   

วนัทีส่าม (3)  ปอร์โต -ชมเมือง - ลสิบอน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านชม เมืองปอร์โต ้ท่ีมาของช่ือประเทศ โดยมาจากคาํวา่ Portus & Cale ซึงใชเ้รียกเมืองสองฝ่ังแม่นํ้า 

Douro แลว้กลายมาเป็น Portugal (ปอร์ตูกลั) ในปัจจุบนั นาํท่านชม ยา่นเขตท่าเรือเก่า Caise de Ribira บา้นเรือ

สุดคลาสสิกท่ีตั้งเรียงรายอยูริ่มแม่นํ้า Douro ท่ีคร้ังหน่ึงเคยรุ่งเรืองมากในอดีต ปัจจุบนัไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลก นาํท่านเขา้ชมโบสถ ์Igreja do Carmo ท่ีถูกสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 18 นั้น ก็มีกาํแพงขนาด

ใหญ่ท่ีเตม็ไปดว้ยกระเบ้ืองวาดต่อกนัเป็นรูปภาพสวยงามบอกเล่าเร่ืองราวในอดีต โบสถต์ั้งอยูท่ี่ใจกลางเมือง

เก่าของปอร์โต ้โดยความสวยงามของโบสถแ์ห่งน้ีดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเดินผา่นไปผา่นมาตอ้งหยดุช่ืนชม

ความสวยงาม จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบัร้านหนงัสือ Livaria lello ร้านหนงัสือท่ีติดอนัดบัความสวยงามระดบั

โลก และเป็นร้านหนงัสือท่ี เจ เค โรรวร่ิ์ง ไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบโรงเรียนพ่อมดฮอกวอร์ตในเร่ือง

แฮร์ร่ี พอตเตอร์   

 
จากนั้นนาํท่านเขา้ชม โบสถ์แซ่ (Se Cathedral หรือ Se de Porto) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมีอายกุวา่พนัปี 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณปราสาทโบลซ่า จากนั้นนาํท่านชม Porto São Bento  สถานีรถไฟเก่าแก่ท่ีสวยงามแห่งหน่ึง

ของยโุรป จากนั้นนาํท่านสู่ถนน Santa Catarina ถนนสายชอ้ปป้ิงสาํคญัของเมืองปอร์โต ้อิสระใหท้่านเลือก

ซ้ือสินคา้ทั้งแบรนดเ์นมของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
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กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่กรุง ลสิบอน (Lisbon) (ระยะทาง 300 กม. ใชเ้วลา 4 ชม.)  เมืองหลวงและเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปรตุเกส เมืองลิสบอนเป็นเมืองท่ีตั้งอยูทิ่ศตะวนัตก ริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติคของ

คาบสมุทรไอบีเรีย จากนั้นนาํท่านบนัทึกภาพกบัอนุสาวรีย์ดิสคฟัเวอร่ี (Monument to the 

Discoveries) ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์องเจา้ชายเฮนร่ี 

เดอะเนวเิกเตอร์ จากนั้นแวะถ่ายรูปกบั หอคอยเบเลง็ (Belem Tower) เดิมสร้างไวก้ลางนํ้าเพือ่เป็นป้อม

รักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเร่ิมตน้ของ การเดินเรือออกไปสาํรวจ และคน้พบโลกของวาสโก 

ดากามา นกัเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหน่ึงสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ท่ีสวยงาม  

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั          DOUBLE TREE BY HOTEL LISBON หรือระดับเทยีบเท่า   4  ดาว  (พกั 2 คืนสบายๆ ) 

วนัทีส่ี่ (4)  กรุงลสิบอน  - แหลมโรก้า - ซินทรา – พระราชวงัพน่ีา - ลสิบอน -มหาวหิารเจอโรนิโม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ แหลมโรก้า (Capo Da Rocca) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลา 45 นาที )  ซ่ึงไดช่ื้อวา่

เป็นสุดแผน่ดินทางตะวนัตกของยโุรป โดยมีหนา้ผาและประภาคารริมมหาสมุทรแอตแลนติคเป็นแลนดม์าร์ค 

ใหท้่านไดเ้ก็ยภาพความประทาํใจหรือท่านใดสนใจสามารถเลือกซ้ือใบประกาศนียบตัร วา่ไดม้าเยือน ณ ท่ี

แห่งน้ีแลว้  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง ซินทรา (Sintra) (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลา 30 นาที )  เมืองตาก

อากาศยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้

เป็นมรดกโลก (UNESCO)  ความร่มร่ืนของเขตอุทยานเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในวนัหยดุของชาวเมืองเป็นอีก

เมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีค่อนขา้งมีความโดดเด่นของแควน้แกรนดลิ์สบวั ประเทศโปรตุเกส  

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นนาํท่านเข้าชม พน่ีา พาเลซ (Pena National Palace) พระราชวงัท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือเมืองซินท

รา โดยพระราชวงัแห่งน้ีถือวา่เป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีได้

กลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดในโปรตุเกส โดยในอดีตพระราชวงัถูกใชเ้ป็นท่ี

ประทบัของกษตัริยโ์ปรตุเกสมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ภายในถูกตกแต่งประดบัประดาอยา่งวจิิตรงดงาม 

โดยเฉพาะพื้นกระเบ้ืองท่ีวา่กนัวา่สวยงามท่ีสุดในโปรตุเกส ส่วนใกล้ๆ กบัพระราชวงัจะเป็นพีน่าพาร์ค (Pena 

Park) สวนป่าขนาดใหญ่ ท่ีมีการจดัแต่งดว้ยตน้ไมห้ลากหลายชนิด จากนั้นใหท้่านชมความเก่าแก่และสวยงาม

ของเมืองซินทรา เชิญท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงลสิบอน จากนั้นนาํท่านเข้าชม มหาวหิารเจอโรนิโม (Jeronimo 

Monastery) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโกดา กามา ท่ีเดินทางสู่อินเดียเป็นผลสาํเร็จ ในปี ค.ศ.1498 

จดัเป็นผลงานอนัเยีย่มยอดของงาน สถาปัตยกรรมท่ีเรียกกนัวา่มานูเอลไลน์ (Manueline) ใชเ้วลาก่อสร้าง

ทั้งส้ินถึง 70 ปี จึงแลว้จึงเสร็จสมบูรณ์ และไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกว้า่ให้เป็นมรดกโลก 

(UNESCO) จากนั้นนาํท่านสู่ยา่น AUGUST STREET  ถนนยา่นชอ้ปป้ิงสาํคญัของกรุงลิสบอน อิสระให้

ท่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   
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จากนั้นนาํท่านเก็บภาพความประทบัใจของเมืองจากจุดชมววิ Miradouro das Portas do Sol  หน่ึงในจุดชม

ววิท่ีสวยงามท่านจะมองเห็นตวัมืองลิสบอน โดยดา้นหนา้มีทะเล และ สะพาน Ponte 25 de April  สะพานท่ี

สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1966 รูปร่างหนา้ตาคลา้ยกบัสะพานโกเดน้เกทท่ีเมืองซานฟรานซิสโก  สหรัฐอเมริกา  ให้

ท่านเก็บภาพความประทบัตามอธัยาศยั  

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั          DOUBLE TREE BY HOTEL LISBON หรือระดับเทยีบเท่า   4  ดาว 

วนัทีห้่า (5)  ลสิบอน - เอโวร่า -  เซวลิญ่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองเอโวร่า (EVORA ) (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) เป็นหน่ึงในมรดก

โลกทางวฒันธรรม (Unesco) และเป็นเมืองท่องเท่ียวอนัดบัตน้ๆ ขอโปรตุเกส เป็นเมืองท่ียงัคงรักษา

สถาปัตยกรรมตั้งแต่สมยัโรมนัจนกระทั้งถึงยุคกลางไวไ้ดอ้ย่างดี  นาํท่านชมเมือง เอโวร่า ให้ท่านถ่ายรูป
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กบั วัดแห่งโรมันเอโวร่า (Roman temple)  ถ่ายรูปกบัโบสถ์เซนต์ฟรานซิส (St.Francis Church) โบสถ์

เก่าแก่ตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 15  จากนั้นนาํท่านเขา้สู่จตุรัสกิรัลโด (Giraldo Square) ศูนย์กลางที่สําคัญ

ของเมืองและเป็นที่ตั้งของลานนํา้พุที่สร้างแบบศิลปะยุคเรอเนซองส์ในศตวรรษที่ 16 อิสระให้ท่านเดิน

ชมเมืองตามอธัยาศยั 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

จากนั้นนาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมือง เซวลิญ่า (Seville) (ระยะทาง 270 กม. ใชเ้วลา 3 ชม. 30 นาที) 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นแควน้อนัดาลูเซีย เป็นเมืองท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีพื้นท่ีโล่ง

สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้งานเทศกาลท่ีจดัข้ึนในเมืองเซบีญ่าไดรั้บการกล่าวขานมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็น

เมืองท่ีมีชีวิตชีวามากท่ีสุดในแควน้อลัดาลูซีย เมืองน้ีเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของแขกมวัร์มานานกวา่ 800 ปี 

จึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะแบบแขกมวัร์ค่อนขา้งมาก ระหวา่งใหท้่านไดช้มววิทิวทศัน์สองขา้งทาง  จากนั้นนาํ

ท่านเขา้สู่แลนดม์าร์คท่ีสาํคญัอีกแห่ง Plaza De Espana  จตุรัสอนัใหญ่โตและงดงามประจาํเมืองและติด

อนัดบัจตุรัสท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป สร้างข้ึนในปี 1928 ปัจจุบนัเป็นท่ีนบัพบปะของชาวเมือง เดินเล่น ชอ้ปป้ิง 

และจตุรัสแห่งน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตเ์ร่ือง Star Wars อีกดว้ย  อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง พร้อมชมโชว์ระบําฟลามิงโก FRAMINGO อนัเล่ืองช่ือ 

ทีพ่กั          MELIA HOTEL SEVILLE  หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   

วนัทีห่ก (6)  เซวลิญ่า -มหาวหิารเซวลิญ่า - หอคอยกร์ิลด้า - ป้อมอลัคาซาร์ -   คอร์โดบา - มสัยดิเมซกต้ีา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
จากนั้นนําท่านเข้าชม มหาวหิารแห่งเมืองเซวลิญ่า (Catherdral) ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม รองจาก

มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม และเซนตป์อลท่ีลอนดอน และใหญ่ท่ีสุดในสเปน สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค 
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ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งวจิิตรตระการตา สร้างข้ึนแทนท่ีตั้งของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญ่แบบไม่มีใคร

เทียบเทียมได ้ในหอ้งเก็บทรัพยส์มบติัลํ้าค่า มีทั้งภาพเขียน เคร่ืองใชใ้นศาสนพิธี ท่ีทาํมาจากทองคาํและเงิน

ลว้นแต่ประเมินค่ามิได ้ตอนกลางโบสถเ์ป็นท่ีตั้งของสุสาน คริสโตเฟอร์ โคลมับัส ซ่ึงสร้างอยา่งยิง่ใหญ่

สมเกียรติยศ นาํท่านถ่ายรูปกบั หอคอย กร์ิลด้า (Giralda Tower) หอศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นหอคอยท่ีสร้าง

ข้ึนโดยชาวมุสลิม เป็นตึกทรงรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้สูง 93 เมตร ติดกนักบัมหาวหิารเป็นลานส้มและนํ้าพุ เพื่อใช้

ในพิธีชาํระร่างกายของชาวมุสลิม ( ท่านไหนมีความประสงค์จะขึน้หอคอยชมววิ กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์ ไม่

แนะนําสําหรับผู้สูงอายุ) จากนั้นนําท่านเข้าชม ป้อมอลัคาซาร์ (Alcazar) หรือพระราชวงัท่ีประทบัของ

สุลต่านท่ีมีการตกแต่งดว้ย สถาปัตยกรรมแบบมวัริช ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 ไดอ้ยา่งวจิิตรบรรจงสวยงามยิง่นกั 

ปัจจุบนัยงัเป็นท่ีประทบัของราชวงศแ์ห่งสเปน    

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 นาํท่านเดินทางสู่เมือง คอร์โดบา (Cordoba) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลา 2 ชม.) คร้ังหน่ึงเคยถูกครอบครอง

โดยชาวโรมนัและชาวมวัร์จากอาหรับ เมืองคอร์โดบาตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ากวัดลักีเบีย เป็นเมืองศูนยก์ลางของ

วฒันธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลก ของ

ประเทศสเปน เมืองน้ีเป็นเมืองในระบบกาหลิบท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดของยโุรปในสมยัศตวรรษท่ี 10 มี

การสร้างมหาวทิยาลยัเนน้การเรียนรู้ดา้นวรรณกรรมวทิยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์จากนั้นนาํท่านเขา้ชม 

มสัยดิ (สุเหร่า) เมซกต้ีา (Mezquita)ท่ีมีขนาดใหญ่โตและออกแบบอยา่งวจิิตร ดว้ยการใชเ้สาหินจาํนวน

มากถึง 850 ตน้ ต่อยอดเสาดว้ยโครงสร้างคานโคง้แบบศิลปะโรมนั ผสมกบัลวดลายแบบมวัริช ประดบัดว้ย

เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทัว่ทั้งอาคาร ดา้นในสุดของมสัยดิจะสร้าง “มีหรับ” อนัเป็น

เคร่ืองหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเม่ือชาวคริสตเ์ขา้มายดึครองเมืองคอร์โดบา จึงไดมี้การสร้าง

โบสถข้ึ์นบริเวณก่ึงกลางของมสัยดิ และสร้างหอระฆงัสูง 93 เมตร ข้ึนในบริเวณสวนส้มและลานนํ้าพุ  แวะ

ถ่ายรูปกบัสะพานโรมนัโบราณ Puento romano อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญั  

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั                   NH HOTEL CORDOBA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 
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วนัทีเ่จ็ด (7) คอร์โดบา  -  กรานาด้า - พระราชวงัอลั ฮัมบรา  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง กรานาด้า (GRANADA)  (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาที) อดีต

เมืองหลวงเก่าของชาวมุสลิม ก่อนท่ีจะโดนยดึคืนจากพระนางอิซาเบลท่ี 2 ในปี 1492  ตั้งอยูตี่นเทือกเขาเซียร์

ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) ตรงบริเวณท่ีแม่นํ้าดาร์โร (Darro) และแม่นํ้าเฮนิล (Genil) มาบรรจบ

กนั ส่วนตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่ี่ระดบัความสูงประมาณ 738 เมตรจากระดบันํ้าทะเล จงัหวดักรานาดา้อยูใ่นแควน้

ปกครองตนเองอนัดาลูเซียของประเทศสเปน นอกจากน้ีแลว้ เมืองกรานาดา้ยงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีในสเปน

เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยักรานาดาอนัทรงเกียรติ รวมทั้งชีวิตกลางคืน ซ่ึงจริง ๆ แลว้กล่าวกนัวา่เมือง

น้ีเป็นหน่ึงในสามเมืองท่ีดีท่ีสุดสาํหรับเหล่านกัศึกษา 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นาํท่านเข้าชม พระราชวงัอลั ฮัมบราหรือเรียกว่า พระราชวงัสีชมพู (La Alhambra de Granada)  

ป้อมปราการท่ีแขง็แกร่งของแขกมวัร์ นาํท่านชมภายในห้องทอ้งพระโรง ฮาเร็ม และเขตพระราชฐาน ท่ี

ประดบัประดาและตกแต่ง ดว้ยศิลปะแบบมวัร์ท่ีงดงามท่ีสุดในทวปียโุรป และถือเป็นพระราชวงัสุดทา้ยของ

แขกมวัร์ดว้ย ก่อนท่ีจะถูกขบัไล่ออกไปจากประเทสสเปน จากนั้นนาํท่าน ชมสวนลอยฟ้าท่ีสุลต่านใชเ้ป็นท่ี

ประทบัในฤดูร้อน (GENERALIFE) นอกจากนั้นพระราชวงัอลั ฮมับรา (AL ALHAMBRA) ไดรั้บการยกย่อง

ว่าให้เป็นส่ิงมหัศจรรย์อนัดับ 8 ของโลกแห่งยุคกลางด้วย อิสระใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

** หมายเหตุ : พระราชวงัอลั ฮมับรา จาํกดัจาํนวนผุเ้ขา้ชมต่อวนัและจองค่อนขา้งยากมาก (รับจองออนไลน์

เท่านั้น) หากเตม็ไม่สามารถจองได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงนาํท่านถ่ายรูปดา้นนอก และชมววิตวั

เมืองแทน  ** 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั                   MELIA GRANADA HOTE หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  
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วนัทีแ่ปด (8) คอร์โดบา  -  โทเลโด -  กรุงมาดริด  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง โทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 350 กม. ใชเ้วลา  5 ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปน

ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน ช่ือเมืองหมายถึง

การผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ืองล่างลอ้มรอบไป

ดว้ยแม่นํ้าตาโค (Tajo) ซ่ึงเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก ใหท้่านช่ืนชมววิทิวทศัน์สองขา้งทาง 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านเท่ียวชมเมือง ขา้มสะพานแบบโรมนัดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด 

ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนัสร้างข้ึนเพื่อปกปักษรั์กษาเมือง นาํท่านสู่เขตเมือง

เก่า ผ่านประตูเมือง ปูเอร์ตาเดบิซากรา 1 ในประตูเมืองท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด นาํท่านชมการผสมผสานของ

สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค และเรอเนสซองส์ จากนั้นนาํท่านเข้าชม มหาวหิารโทเลโด  

(Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิง่ใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใชเ้วลาสร้างยาวนาน  

แต่เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาไดก่้อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ 

บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแต่งอยา่งงดงามวจิิตรดว้ย

ไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษ

ท่ี 16 ไดรั้บการบูรณะและเป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั หมายเหตุ : หากทางโบสถมี์พิธีสาํคญั จะงดให้เขา้ชม

ภายในจะใหช้มเพียงดา้นนอกเท่านั้น จากน้ันนําท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมววิเพ่ือชมทวิทัศน์ของเมือง 

โทเลโด ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ท่ีจิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจาํลองลงบนแผน่ภาพอยา่ง

สวยงาม   

 
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลา  1 ชม.)  

หลวงของประเทศสเปนเป็นมหานครอนัทนัสมยัลํ้ายคุ ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมือง

โทเลโดมาไวท่ี้น่ีและประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ มาดริดไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในโลก  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั                   PUERTA  AMERICA  MADRID หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว (พกั 2 คืนสบายๆ ) 
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วนัทีเ่ก้า (9) มาดริด - เซอโกเบีย – มาดริด -  ชมเมือง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง เซอโกเบีย (Segovia) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลา  1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเท่ียวอีก

เมืองหน่ึงของสเปน และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียน (UNESCO) ยงัไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้มืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลก

ในปี 1985 ชมรางส่งนํา้โรมัน (Acueducto de Segovia) ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 1 โดยไม่มีการใชก้าวหรือ

วสัดุเช่ือมหิน แต่ละกอ้นแต่อยา่งใด จึงได ้รับการยกยอ่งวา่เป็นส่ิงก่อสร้างทางวศิวกรรมโดยชาวโรมนัท่ีสาํคญั

ท่ีสุดของสเปน และยงัมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดอีกดว้ย รางส่งนํ้าาประกอบข้ึนจากหินแกรนิตกวา่ 25,000 กอ้น มี

ความยาว 818 เมตร มีโคง้ 170 โคง้ จุดท่ีสูงท่ีสุดสูงถึง 29 เมตร จุดเร่ิมตน้ของราง ส่งนํ้าตั้งแต่นอกเมือง แลว้

ลาํเลียงส่งนํ้าเขา้มาในเมือง รางส่งนํ้าแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลทห์ลกั

ของเมือง นาํท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซ่ึงเตม็ไปดว้ยสินคา้นานาชนิดตลอดสองขา้งทาง อิสระใหท้่านเดิน

ตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง พเิศษ เมนูหันสเปน 

นาํท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (MADRID) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลา  1 ชม. 30 นาที )  เมืองหลวงของ

ประเทศสเปนเป็นมหานครอนัทนัสมยัลํ้ายคุ ท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ีประทบัจากเมืองโทเลโดมา

ไวท่ี้น่ีและประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ มาดริดไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  

จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัสนาม Santiago Bernabeu สนามเหยา้ของ Real Madrid สร้างเสร็จและ

เปิดใชค้ร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1944 ซ่ึงแต่เดิมนั้นมีช่ือวา่ เอสตาดีโอชามาร์ติน ตามช่ือของสโมสรเรอลั มาดริด 

เดิม และเร่ิมใชท้าํการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ.1947 ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนช่ือของสนามเป็น ซานดิเอ

โก ้เบอร์นาบิว ในปี ค.ศ.1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสโมสร คือ ซานดิเอโก ้เบอร์นาบิว เยสเต โดยสนาม

แห่งน้ีนั้นคร้ังหน่ึงเคยเป็นสนามฟุตบอลท่ีสามารถจุแฟนบอลไดถึ้ง 120,000 คนเลยทีเดียว หลงัจากมีการ

ปรับปรุงใหม่ในปี ค.ศ.1953 ก่อนท่ีความจุของสนามจะลดลงเน่ืองจากการยกเลิกตัว๋ยืนเชียร์จากเหตุการณ์

แฟนบอลเหยยีบกนัตายท่ีสนามฮิลโปโร่ จนในปัจจุบนัหลงัจากท่ีมีการปรับปรุงสนามใหม่ใหท้นัสมยัมาก

ยิง่ข้ึนแลว้ก็มีจาํนวนท่ีนัง่อยา่งเป็นทางการท่ี 80,400 ท่ีนัง่ โดยสนามแห่งน้ีไดรั้บเลือกใหใ้ชใ้นแมทช์การ

แข่งขนัสาํคญัๆ ทั้ง ยโูรเปียนคพัรอบชิงชนะเลิศถึง 3 คร้ังดว้ยกนัคือในปี ค.ศ. 1957, ค.ศ. 1969 และ ค.ศ. 1980 

ส่วนในรายการยโูรเปียนแชมเป้ียนชิพรอบชิงชนะเลิศในปี ค.ศ. 1964 และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือใชใ้นแมทช์ชิง

ชนะเลิศของฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 1982 ท่ีสเปนเป็นเจา้ภาพอีกดว้ย อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือ
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เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก จากนั้นนาํท่านผา่นชมนํ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศใหแ้ก่เทพธิดา

ไซเบลีน ใชเ้ป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆ กนัคือท่ีทาํการ

ไปรษณีย ์ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta De Alcala) ท่ีสร้างถวายพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 3 นาํท่านเขา้สู่ พลาซ่า 

มายอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระอาทิตยซ่ึ์งเป็น จัตุรัสใจกลางเมือง จุดนบั

กิโลเมตรแรกของสเปน (กโิลเมตรที่ศูนย์) ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลทุ์กสาย และยงัเป็นจุดตดั

ของถนนสายสาํคญัของเมือง ท่ีหนาแน่นดว้ยร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่อีกดว้ย แวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์

หมีกบัต้นมาโดรนา อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั                   PUERTA AMERICA HOTEL MADRID หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

วนัทีสิ่บ (10)    มาดริด –พระราชวงัหลวง -  น่ังรถไฟความเร็งสูง AVE  - บาร์เซโลน่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่นํ้าแมนซานาเรส มีความ

สวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวปียุโรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ย

หินทั้งหลงัในสไตลบ์าร็อค โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้ง

ต่างๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซ่ึงนอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนช้ินสาํคญัท่ีวาดโดย

ศิลปินในยคุนั้น รวมทั้งส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช,้ อาวธุ นาํท่าน

ชม อุทยานหลวง ท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาลดอกไมง้ดงามตลอดปี ชม อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวเีอก

ชาวสเปนท่ีตั้งอยูเ่หนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเต ้ในสวนสาธารณะ 
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หมายเหตุ : หากพระราชวงัหลวงปิด ซ่ึงทางพระราชวงัจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะจัดให้ท่าน

ได้เข้าชม พระราชวงั ฤดูร้อน อรานคูเอซ (Placio Real De Aranjuez) แทน ซ่ึงพระราชวงัดังกล่าว เป็นอดีต

พระราชวงัฤดูร้อนของกษัตริย์สเปน สร้างขึน้ในรัชสมัยของพระเจ้าฟิลลปิที ่2 แทน 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

บ่าย                    นาํท่านนัง่รถไฟความเร็วสูง AVE จากมาดริด – บาร์เซโลน่า   ใชเ้วลาเดินทางประมาณ   3  ชม. 

 ** ระยะทางจาก มาดริด – บาร์เซโลน่า ระยะทาง 650 กิโลเมตร  หากเดินทางด้วยรถบัสท่านจะต้องใช้เวลา

ประมาณ 2 วนั (ต้องแวะข้างคืนทีเ่มือง ซาราโกซ่า 1 คืน) การน่ังรถไฟจึงประหยดัเวลาและสะดวกสบายมาก 

.......                    เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองบาร์เซโลน่า         ** หมายเหตุ :  รอบรถไฟอาจมีการเปล่ียนแปลง** 

จากนั้นนาํท่านชม  กรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศสเปน และเป็น

ท่าเรือสาํคญัท่ีสุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยคุสมยั มี

สวนสาธารณะส่ิงแวดลอ้มและการวางผงัเมืองท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั ชมผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบ

อาร์ตนูโว ท่ีแสดงความงดงามอยา่งมีชีวติชีวา โดยฝีมือของศิลปินผูย้ิง่ใหญ่นาม อนัโตนีโอ เกาด้ี (Antonio 

Gaudi) ผูท่ี้ทาํใหเ้มืองบาร์เซโลน่าไดรั้บฉายาวา่ “City of Gaudi” จากนั้นนาํท่านนัง่กระเชา้เพื่อ ชมทิวทศัน์

บนเนินเขา มองต์จูอคิ ( Mont Juic ) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัอีกแห่งของเมืองบาร์เซโลน่า เป็น

เนินเขาในบาร์เซโลน่าท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหนา้ผาสูงชนัซ่ึงทาํหนา้ท่ี

เป็นดัง่กาํแพงเมือง ส่วนดา้นบนนั้นเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง ซ่ึงในปัจจุบนัท่ีเป็นท่ีรู้จกัของ

นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ Palau Nacional ท่ีมีความงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลนี์โอบาโรก ซ่ึงแต่เดิมนั้นถูกสร้าง

ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับจดันิทรรศการต่าง ๆ และปัจจุบนัมนัไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์กของบาร์

เซโลน่าท่ีทุกคนจะตอ้งแวะมาแชะภาพคู่กบัมนัดว้ย และดา้นหนา้ยงัมีนํ้าพุ Font Magica de Montjuic ท่ี

นกัท่องเท่ียวต่างถ่ายรูป นอกจากน้ี Montjuïc ยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก

ในปี ค.ศ. 1992 ดว้ยอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ  

 
คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

ทีพ่กั                   HILTON BARCELONA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    
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วนัที ่(11)    บาร์เซโลน่า – สวนสาธารณะกูเอล - มหาวหิารซากราดา แฟมเิลยี – ช้อปป้ิง  -  สนามบิน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําท่านเข้าชม สวนสาธารณะกูเอล (Guell Park) ณ เชิงเขาคาร์เมล อนัเป็นผลงานในปี ค.ศ. 1900 ของ 

“เกาด้ี” ซ่ึงใชเ้วลาออกแบบตกแต่ง และเนรมิต ความยิง่ใหญ่ของจินตนาการ ท่ีนาํมาประยกุตก์บัธรรมชาติ 

อยา่งยาวนานถึง 14 ปี เพลิดเพลินกบัจุดชมววิบน ระเบียงน่ังเล่น (Serpentine Bench) ท่ีประดบัตกแต่ง

ลวดลายดว้ยกระเบ้ืองโมเสกนบัลา้นช้ิน สวนลอยฟ้าท่ีมี “เสาโดริก” รองรับอยา่งสวยงาม ชมประติมากรรม 

“มังกรโมเสก” Mosaic Dragon ไต่คลานบนบนัไดนํ้าพุ เป็นขวญัใจของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก  

 
จากน้ันนําท่านเข้าชม มหาวิหารซากราดา แฟมเิลยี (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดง

ถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวหิารแห่งน้ี ตั้งอยูบ่นถนน Carrer de Mallorca งาน

ช้ินน้ีมีความแปลกตาจากงาน ช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอนัเรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติ ใหค้วามรู้สึกท่ีสงบ

ผอ่นคลายและเยอืกเยน็ เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัคงรายละเอียดไวอ้ยา่งดี ดูจากลวดลายสลกั

เสลาท่ีดา้นนอกตวัโบสถแ์ละภายใน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้ สมกบัเป็นงานช้ิน

สุดทา้ยท่ีเขาอุทิศตนใหก้บัศาสนจกัร ปัจจุบนัมหาวหิารแห่งน้ียงัคงดาํเนินการก่อสร้าง และ คาดวา่จะแลว้

เสร็จสมบูรณ์ใน ปี ค.ศ. 2026 อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความยิง่ใหญ่ของมหาวหิารท่ียงัไม่แลว้เสร็จแห่งน้ี 

หมายเหตุ : หากตรงกบัพธีิหรืองานสําคัญ ทางวหิารจะให้ถ่ายรูปเฉพาะด้านนอกวิหารเท่าน้ัน 
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กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั Place de Catalunya ซ่ึงเป็นจุดนดัพบของบาร์เซโลน่าท่ีเช่ือมเมืองเก่ากบัเมือง

ใหม่ไวด้ว้ยกนั จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัอาคาร Casa Milà ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานช้ิน

สุดทา้ยของอนัตอนี เกาดี จากนั้นนาํท่านสู่ถนน Passeig de Gracia  ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีสาํคญัและดีท่ีสุดใน

เมืองบาเซโลน่าโดยสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ย shop สินคา้ทั้งแบรนดไ์ฮเอน และแบรนดท์อ้งถ่ิน เช่น Chanel ,  

Louis Vuitton, Gucci ,Burberry, Zara , H&M  เป็นตน้ และถนนน้ียงัเช่ือมต่อกบั ถนนลารัมบลา  

(La Rambla)  ถนนสายเล็กๆ ท่ีมีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและ

กลางคืน อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง เชิญท่านอสิระรับประทาน

อาหารคํ่าตามอธัยาศัย ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์) 

 
จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน บาร์เซโลน่า เพื่อมีเวลาใหท้่านทาํ Tax Refund  

22.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เทีย่วบินที ่EK188 / EK372 

(แวะเปลีย่นเคร่ืองนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)  

วนัที ่(12)    สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 

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

 

หมายเหตุ : 

รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมกีารปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัตเิหตุ / สภาพอากาศ/ การเมือง/ ประท้วง/ ปิด

ถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงนิ /การปรับขึน้ภาษนีํา้มนั ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตดัโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือเกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถทาํได้ครบตามดงักล่าว บริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิให้ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงนิให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 12 

ปี 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่   

7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7

ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง

เสริม 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

12 – 23 กมุภาพนัธ์ 2563 125,900 125,900 120,900 115,900 20,000 

13 – 24 มีนาคม 2563 125,900 125,900 120,900 115,900 20,000 

29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563 129,900 129,900 124,900 119,900 25,000 

 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบนิประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  

9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่กั 

10. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 

b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 

c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 

- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 

 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง

ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซง

ได ้ 

◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงนิค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใช้

เดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊สาํหรับนํ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 25 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 

Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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