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วันที ่1   ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน)  

23.00 น . คณ ะ ท่ี ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ   ชั้ น  4 ป ร ะ ตู  9 
เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรสต ์แอรไ์ลน ์   เจา้หนา้ท่ี
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 

วันที ่2   กรุงเทพฯ - ดูไบ - กรุงแมดริด (สเปน) - ปลาซา
เดอ เอสปันญา 

01.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินครดไูบ (สหรฐัอาหรบั 
              เอมเิรตส)์ โดยเท่ียวบนิท่ี EK 385 
04.55 น. ถึงสนามบนินครดไูบ รอเปล่ียนเท่ียวบนิ 
07.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงแมดรดิ ประเทศสเปน โดย

เท่ียวบนิท่ี  EK 141 
13.25 น. คณะถึงสนามบนิ Barajas International   กรุงแมดรดิ 

หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร รถโคช้
รอรบัคณะแลว้ออกเดนิทางสูป่ลาซา เดอ เอสปันญา 
(Plaza de Espana) ชมอนสุาวรียเ์ซอรแ์วนเตส กวีเอก
ชาวสเปน ท่ีตัง้อยู่เหนืออนสุาวรียด์อนกิโฆเตใ้น
สวนสาธารณะ น าคณะเขา้สูท่ี่พกั อิสระตามอธัยาศยั 

20.00 น.รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
              น าคณะเขา้พกั Meliá Madrid Princesa **** 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่3   พระราชวังหลวง – ปูเอต้า เดล ซอล – ปลาซา มา
ยอร ์- ห้าง EI Corte Ingles 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. เท่ียวกรุงแมดรดิ เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบั

พนัปี ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน เป็นเมืองหลวงท่ีสวย
ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก ชมพระราชวงัหลวง(Palacio Real) 
ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแมน่ า้แมนซานาเรส มีความ
สวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพว้งัอ่ืนๆในทวีปยโุรป จาก
แนวความคดิเปรียบเทียบความใหญ่โตของ แวรซ์ายส ์
และความสวยงามของลฟูวใ์นฝรั่งเศส โดยการ
ผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝรั่งเศส  และอิตาเลียน 
ประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง ซึ่ง
นอกจากจะมีการตกแตง่อย่างงดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บ
ภาพเขียนชิน้ส  าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยุคนัน้ รวมทัง้
สิง่ของมีคา่ตา่งๆ      อาทิ          พดัโบราณ,       นาฬกิา,  

              หนงัสือ,  เครื่องใช,้ อาวธุ ฯลฯ แลว้ชมอทุยานหลวงท่ีมี
การเปล่ียนพนัธุไ์มท้กุฤดกูาล ดอกไมง้ดงามตลอดปี 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย     เท่ียวชมกรุงแมดรดิอนังามสง่า น า้พไุซเบเลส (Cibeles 

Fountain) ใชเ้ป็นสถานท่ีเฉลมิฉลองในเทศกาลต่าง ๆ 
และอาคารสวยงามใกล ้ๆ กนัคือ ท่ีท าการไปรษณีย ์
ประตชูยัอาคาลา่ (Puerta de Alcala) ปลาซา มา
ยอร ์(Plaza Mayor) จตัรุสัส  าคญั รายลอ้มรอบไปดว้ย
อาคารเก่าแก่สวยงาม    ดว้ยสถาปัตยกรรมศตวรรษท่ี 17  

              ตลาด ซานมเิกล (San Miquel) ตลาดเก่าแก่ของ
เมือง ถนนคนเดนิ เตม็ไปดว้ยรา้นกาแฟน่ารกั เขา้สู่ ปู
เอตา้ เดล ซอล หรือประตพูระอาทิตย ์หลกักิโลเมตรท่ี
ศนูย ์และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ El Corte Ingles ให้
ท่านไดช้อ้ปปิง้อย่างเพลดิเพลนิ 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร the oldest 
restaurant in the world 

              น าคณะเขา้พกั Meliá Madrid Princesa **** 
หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่4   แมดริด – โตเลโด้ - มหาวหิารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร ์- 
กรานาด้า 

 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
 09.00 น. เดนิทางสูเ่มืองโตเลโด ้ อดีตเมืองหลวงเก่าตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษ

ท่ี 13 ศนูยก์ลางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของสเปน ตวัเมือง
ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูเบือ้งลา่งลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ า้ตาโฆ  เหมาะ
แก่การปอ้งกนัการรุกรานจากขา้ศกึ  บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตี
โย เด ซาน เซรบ์านโด ปอ้มปราการขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนัสรา้ง
ขึน้เพ่ือปกปักษร์กัษาเมือง แลว้เขา้สูเ่ขตเมืองเก่า โดยผา่นประตู
เมือง ปเูอรต์า เด บซิากรา หนึ่งในประตเูมืองท่ีมีความส าคญั
ท่ีสดุ ทกุทกุแห่งของเมืองท่านจะไดช่ื้นชมกบัความแตกตา่งของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มเูดฆาร,์ โกธิคและเรอเนสซองส ์
เม่ือท่านมาเยือนโตเลโดแ้ลว้ตอ้งแวะชมคือ มหาวหิารแห่งโตเล
โด ้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก 
เดมิมสุลมิใชเ้ป็นสเุหร่า ตอ่มาไดก้่อสรา้งรูปทรงแบบโกธิค และ
เพิม่ศลิปะแบบมเูดฆาร ์ บารอ็กและนีโอคลาสสคิ นบัเป็นมรดก
แสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน  อีกดา้นหนึ่งท่านจะเห็น
ปอ้มอลัคาซาร ์ เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสดุยอดในสมยั
ศตวรรษท่ี 16    ไดร้บัการบรูณะและเป็นพิพธิภณัฑใ์นปปัจจบุนั  

              แลว้มีเวลาใหท้่านหาซือ้ของท่ีระลกึในย่านกลางเมือง เป็นงาน
ฝีมือท่ีรูจ้กักนัดีมีช่ือเสียงของนครโตเลโด ้ คือดาบและมีด
เหลก็กลา้ แบบเคลือบด าฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี้
ยงัมีงานเซรามคิทกุประเภทใหท้่านไดส้ะสมเป็นของประดบับา้น
อีกดว้ย 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย          ก่อนอ าลาเมืองแวะจดุชมววิ    เพ่ือชมทิวทัศนข์องเมืองโตเลโด้

ทัง้เมือง ซึ่งเป็นทิวทศันท่ี์จิตรกรช่ือดงัของ         สเปนเอล  เกรโก 
              (EI Greco)       ไดจ้  าลองลงในแผน่ภาพท่ีงดงามยิ่งกวา่ของจรงิ 
              ออกเดนิทางสูเ่มืองกรานาดา้อดีตเมืองหลวงของพวกมวัร ์ เมือง

ท่ีมีความเจรญิสงูสดุทัง้ทางวตัถุและศิลปะท่ีผสมผสานกันอย่าง
ลงตวัของพวกมวัรแ์ละชาวยิว 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
              น าคณะเขา้พกั Barceló Granada Congress ****  

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่5   กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา - กอรโ์ด้บ้า 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
09.00 น. น าท่านสู่ พระราชวังอะลัมบรา  สิ่งมหัศจรรย์ของโลกท่ีไม่มี

อันดับอย่างเป็นทางการ ความสุดยอดแห่งจินตนาการ  และ
ความสามารถทางศิลปะของมวัร ์ ไม่มีค  าบรรยายใดจะเปรียบ
เปรยความวิจิตรพิสดาร และความประณีตสมดุลอันน่าทึ่งนี ้
ได้ พระราชวังนาสริด   (Nasrid Palace)  โดดเด่นไปด้วย
ลวดลายแกะสลกับนเพดานไม ้ลายเครือเถาบนปนูป้ันท่ีประดับ
ผนงั ลายลดาวลัย ์และลายลกูไมฉ้ลบุนเรียวโคง้ของเสาหินอ่อน 
ดา้นนอกเป็นสวนสวยราวกับจ าลองสวนสวรรคม์าไว้บนดิน 
ลานดอกเมอรเ์ทิล ขนาบดว้ยแนวพุ่มดอกเมอร์เทิล , ซาลอน 
เดโลส เอมบาฆาโดเรส ห้องส าหรับเข้าเฝ้ากษัตริย์และสุด
ปลายทางใตเ้ป็นลานสิงโตสรา้งขึน้รอบน า้พโุบราณขนาดใหญ่ 
หอ้งพกัท่ีเคยตอ้นรบันกัเขียนช่ือดงั วอชิงตนั เออรว์งิ ในปี 1829 
ท่ีเคยพ านกัในพระราชวงัแห่งนีน้านถึง 3 เดือน และจดุสดุทา้ยท่ี
ไม่ควรพลาดชมก็คือ พระราชวงัเฆเนราลิเฟ เดิมเป็นพระราชวงั
ฤดรูอ้นของสลุต่าน ความงดงามของอุทยานสวนอันร่มรื่นและ
เขียวขจี ประดับดว้ยน า้พุและสระน ้าสมกับความหมายท่ีว่า
อทุยานสถาปนิก 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย       เดินทางชมทัศนียภาพของสเปนตอนใต้ใน  แคว้นอันดาลู

เซีย  แควน้แห่งเกษตรกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่สเปนมาทุกยุค
ทุกสมยั สรา้งผลผลิต อาทิ น า้มนัมะกอก พืชไร่ องุ่น ฝ้าย และ
ดอกทานตะวนั เป็นเขตภมูภิาคท่ีอบอุ่นเน่ืองจากอากาศดีตลอด
ปี เพราะอยู่ติดกับมหาสมุทรและทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน โดยมี
เมือง กอรโ์ดบา  ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเพชรเม็ดเอกแห่งแควน้อันดาลู
เซีย เมืองท่ีนักประวตัิศาสตรส์ากลมกัคุน้ในนามอาณาจักรกา
หลิบของชาวมสุลิม ว่ากันว่าในยุคศริสตศ์ตวรรษท่ี 10 เมืองนีมี้
ความยิ่งใหญ่มาก โดยถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของโลก รอง
จากอาณาจกัรคอนสแตนตโินเปิล เป็นเมืองในระบบกาหลิบท่ีมี
ความเจรญิรุง่เรืองท่ีสดุ มีการสรา้งมหาวิทยาลยั เนน้การเรียนรู ้
ดา้นวรรณกรรมและวทิยาศาสตร ์ปรชัญาและการแพทย ์

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
              น าคณะเขา้พกั Barceló Granada Congress ****  

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่6   กอรโ์ดบ้า - เมซกิต้า - เซบญิา - ปลาซา เดอ เอส 
ปันญา - ระบ าฟลามิงโก้ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
09.00 น. น าท่านชมสถาปัตยกรรมสะพานแบบโรมนั (ปเูอนเต ้ โร

มาโน) ทอดตวัขา้มแมน่ า้กวาดลักีบีร  ์มสัยิดหลวง
เมซกีตา้  สเุหรา่ท่ีมีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลบิแห่งอู
มยัยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไมส่รา้ง
ความประหลาดใจแต ่ ณ ท่ีแห่งนีค้ือบทสรุปของการ
ปลกูฝังครสิตศ์าสนา ลงบนอาณาเขตอนัยิ่งใหญ่ของ
มสุลมิเดมิ ซึ่งท่านจะไดเ้ห็นศลิปะการสรา้งโบสถข์อง
ชาวครสิตอ์นัยิ่งใหญ่ และศลิปะหลายแบบถกูบรรจงเติม
แตง่ใหส้มบรูณ ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเปรียบเป็นความ
หฤหรรษอ์ย่างลกึซึง้แห่งงานศลิปะ         และความเจริญ 

              รุง่เรืองทางศาสนา แตใ่นขณะเดียวกนัศลิปะแบบมสุลมิ
ซึ่งก็คือ มีหร์บั ซึ่งถือเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมชิน้เอกบน
กระเบือ้งเซรามคิของศลิปินชาวมวัรแ์ท้ๆ  ไดร้บัการ
อนรุกัษเ์ก็บรกัษาใหท้รงคณุคา่ความงาม จนแทบจะหา
ชมไมไ่ดอี้กแลว้บนโลกใบนี ้ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 บา่ย       เดนิทางสูเ่มืองเซวลิล ์หรือ เซบีญา เมืองหลวงของแควน้

อนัดาลเูซีย เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีพืน้ท่ี
โลง่ สวนสาธารณะและสวนดอกไม ้ เมืองในฝันส าหรบัผู้
ตอ้งการสมัผสัชีวติราตรีอนัเรา่รอ้น  สถานท่ีไมค่วรพลาด
ชมคือ ปลาซา เดอ เอสปาญา(Plaza de 
Espana) อาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมรูปครึง่วงกลม เรียง
ตอ่กนัเป็นแนวยาว แตล่ะโคง้ประตมีูตราประจ าจงัหวดั
ไลเ่รียงตามตวัอกัษร ฝ่ังตรงขา้มเป็นอทุยานมาเรียลยุซ่า 
รม่รื่นงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนตคิ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง พร้อม
ชมและเพลิดเพลินกับดนตรีและระบ าฟลามิงโก 
อันเร่าร้อนสไตลอั์นดาลูเซีย 

              น าคณะเขา้พกั Barceló Sevilla Renacimiento **** 
              หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่7   เซบญีา - มหาวหิารแห่งเซบญีา - หอคอยฆรัีลด้า - 
ลิสบอน 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
 09.00 น. เขา้ชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบีญา (Seville) หนึ่งในไฮ

ไลต์ที ไม่ควรพลาดในสเปน สร้างด้วยศิลปะแบบ
โกธิค ภายในตกแตง่ไดอ้ย่างงามวจิิตร สรา้งขึน้แทนท่ีตัง้
ของสุเหร่าเดิม โดยต้องการให้ยิ่งใหญ่แบบไม่มีใคร
เทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล  ้าค่า มีทั้ง
ภาพเขียน , เครื่องใช้ในพิธีของศาสนา ท่ีท ามาจาก
ทองค าและเงิน ลว้นแต่ประเมินค่ามิได ้อีกทั้งยังเป็นท่ี
เก็บศพของโคลมับสัอีกดว้ย ขึน้ หอคอยฆีรลัดา ตึกทรง
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สงู 93 เมตร (ไม่แนะน าส  าหรบัท่านท่ี
สุ ข ภ า พ ไ ม่ เ อื ้ อ อ า น ว ย ) ช ม อั ล ค า ซ า ร์ แ ห่ ง เ ซ
บีญ่า สถาปัตยกรรมท่ียังคงมีคราบเงาความบรรเจิด 
และความคิดสร้างสรรคข์องชาวมัวร ์ ในอดีตเคยเป็น
พระราชวงัของกษัตรยิส์เปนมาก่อน 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 

บ่าย      ข้ามพรมแดนสเปน สู่ประเทศโปรตุเกสท่ีเมืองฟารู 
(Faro) เป็นเมืองหลวงของเขตแอลการฟ์ (Algarve) มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ  40,000 คน เมืองนี ้มี
ความส าคัญขึ ้นมาในปีค.ศ.  1577 ฟารูได้รับการ
คดัเลือกใหเ้ป็นเมืองท่ีพ านักของผูด้  ารงต  าแหน่งบชิอป 
เมืองฟารูครอบคลมุอาณาเขตอทุยาน และทะเลสาบ ริ
โ อฟอ ร์โ มซา  (Rio Formosa) แหล่ ง อนุ รักษ์ท าง
ธรรมชาติของนกหลากหลายสายพันธุ์ ท่ีอพยพมา
ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิและใบไมร้่วง จนเขา้สู่กรุงลิสบอน 
เมืองหลวงของโปรตุเกสตัง้อยู่ในทวีปยุโรปตอนใตบ้น
คาบสมทุรไอบีเรีย 

19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  
              น าคณะเขา้พกั VIP Grand Lisboa Hotel & Spa**** 
              หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่8   ลิสบอน - มหาวหิารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - 
แวะร้านขนมชือ่ดัง - แหลมโรก้า - ซนิทร้า - 
พระราชวังเปนา 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม   
09.00 น. เท่ียวชม กรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวงัหลวงอายเุก่าแก่ 

ปัจจุบนัเป็นท่ีพ านักของประธานาธิบดี มหาวิหารเจอโรนิ
โม ท่ีสร้างขึน้เ พ่ือเป็นเกียรติแก่  วาสโก ดากามา  นัก
เดินเรือชาวโปรตเุกส หอคอยเบเล็ม (Belem Tower) เดิม
สรา้งไวก้ลางน า้เพ่ือเป็นป้อมรกัษาการณด์แูลการเดินเรือ
เข้าออก  อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่  สร้างเ พ่ือฉลองการ
ครบ 500 ปีแห่งการสิน้พระชนมข์อง เจา้ชายเฮนรี่ เดอะ
เนวิเกเตอร ์และยกย่องนักเดินเรือส  ารวจรอบโลก เชิญ
ท่านลองชิม ขนมทาร์ตคัสตาร์ด  (Nata de Pasteis) ใน
ร้านขนมเก่าแก่ท่ีให้บริการมากว่าร้อยปี แวะชิมขนม
โปรตเุกสตน้ต ารบัของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทอง
ท่ีมีตน้ต  ารบัแทอ้ยู่ท่ีโปรตเุกสและเขา้ไปเผยแพร่ในกรุงศรี
อยธุยา โดยท่านทา้วทองกีบมา้ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย       เดนิทางสูเ่มืองซินทรา (Sintra)       เขา้ชม พระราชวงัเปนา 
              (Pena Palace) พระราชวงัฤดรูอ้นของกษัตริยเ์ฟอรด์ินาน

ท่ี 2 แห่งโปรตเุกส ตัง้อยู่ในอุทยานเปนาท่ีเป็นเขตมรดก
โลก ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสกแ์บบแขกมวัร ์
อาคารมีสีสนัสดใสสามารถเก็บภาพไดอ้ย่างสวยงาม อีก
ทั้งดา้นบนยังนับเป็นจุดชมวิวท่ีไดร้บัการยกย่องว่าสวย
ท่ีสดุของโปรตเุกสอีกดว้ย ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโปรตุเกสเลยทีเดียว จุดสุดท้ายไปเย่ียมชม  แหลม
โรก้า (Capo Da Roca) จุดตะวันตกสุดของยุโรป ก่อน
กลับเข้าเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนถนนคนเดิน 
จัตุรัสใจกลางเมือง ย่านช้อปปิ้งสินค้าของเมืองตาม
อธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร   
              น าคณะเขา้พกั VIP Grand Lisboa Hotel & Spa****  

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่9   บารเ์ซโลนา - เอล กัมป์ โนว - ยอดเขามอนตจู์อิก - 
ถนนลาลัมบรา - ช้อปป้ิง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.50 น. เดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน  โดยเท่ียวบิน

ภายในประเทศ 
              ถึงเมืองบารเ์ซโลนา เมืองซึ่งไดร้บัการขนานนามใหเ้ป็นนคร

หลวงในเมดิเตอรเ์รเนียน ท่ีสวยงามเจริญรุ่งเรืองดว้ยธุรกิจ
ท่าเรือและการค้า อีกทั้งยังผสมผสานประวัติศาสตร์ท่ี
เก่าแก่ และความทันสมยัใหส้มกับเป็นเมืองโอลิมปิก เป็นท่ี
ช่ืนชอบของบรรดานกัท่อง เท่ียวท่ีไดม้าเยือน 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 บา่ย      เท่ียวชมเมือง น าเขา้ชมสนามฟุตบอล เอล กมัป์ โนว ของทีม

บารเ์ซโลน่า หรือคมัป์ นู (Camp Nou) ความจุ 98,787 คน 
เป็นสนามฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป สว่นท่ีจดัแสดงเป็นมิว
เซียม มีหอ้งถว้ยรางวลั, หอ้งจดัแสดงประวตัแิละเรื่องราวของ
ทีม, หอ้งผลงานของเมสซี ท่ีรวบรวมแมทชแ์ละการท าประตู
อันน่าประทับใจ บางเรื่องราวบอกผ่านดว้ยระบบมลัติมีเดีย 
รวมถึงการชมแมทชก์ารแขง่ขนัแบบพาโนรามา และหอ้งเก็บ
ตวัของนักฟุตบอลช่ือดงัระดบัโลก (ในกรณีวนัเขา้ชมตรงกบั
การแขง่ขนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงินคา่เขา้ชม) 

              ขึน้สู ่ยอดเขามอนตจ์อูิก ชมความสวยงามของตวัเมือง อีกทัง้
ยั ง เ ป็น ท่ี ตั้ง ขอ ง สถ าน ท่ี จั ด ง าน กีฬา โอลิ ม ปิ ก ใ น ปี  
1992 ย่าน ถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนท่ีมีชีวิตชีวามาก
ท่ี สุ ด ใ น บ า ร์ เ ซ โ ล น่ า  มี ทั้ ง สิ น ค้ า น า น า ช นิ ด , แ ผ ง
ดอกไม,้ ศลิปินเรแ่ละละครใบ ้ เชือ้เชิญใหน้กัท่องเท่ียวเดนิชม
อย่างไมรู่เ้บ่ือ อนสุาวรียโ์คลมับสั นกัเดนิเรือผูค้น้พบโลกแถบ
ใหม่หมู่เกาะเวสตอ์ินดีส จัตรุสักาตาลนุญาอิสระใหช้้อปปิ้ง
สนิคา้นานาชนิด 

20.00 น. รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  
              น าคณะเขา้พกั Hotel Exe Cristal Palace **** 

หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
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วันที ่10 ซิตีอ้อฟเกาดี ้- สวนสาธารณะเกวล – ซากราด้า 
แฟมิเลีย - เดนิทางไปสนามบนิ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
09.00  น. ชมผลงานสถาปัตยกรรมของเกาดี ้ ท่ีชาวบาร์เซ

ภาคภูมิใจ  City of Gaudi งานสถาปัตยกรรมอันล ้า
ค่าท่ีควรค่าแก่การแวะเย่ียมชมคือ กาซ่า บตัโยท่ีเกาดี ้
ออกแบบใหก้บัเศรษฐีสิง่ทอ อีกหนึ่งแห่งคือ กาซา มลิา 
เกาดี  ้ออกแบบให้กับนักธุรกิจผูม้ั่งคั่งแสดงถึงฐานะ
ความมั่งคั่ง, ความคิดสรา้งสรรคซ์ึ่งถือเป็นแฟชั่นในยคุ
นัน้ ไปเยือน สวนสาธารณะเกวล หนึ่งในงานสดุรกัสดุ
หวงท่ีเกาดีอ้ทุิศใหก้บัชาวเมือง และสถานท่ีสดุทา้ยของ
เกาดีค้ือ ซากราดา้ แฟมิเลีย คาดการณ์แลว้เสร็จในปี 
ค.ศ. 2030-2032 เม่ือสรา้งเสรจ็จะเป็นโบสถท่ี์มีหอคอย
สูงท่ีสุดในยุโรป 172.5 เมตร ความพิเศษในงานของ
เกาดี ้คือ การรวบรวมรูปทรงและพื ้นผิวต่างๆ  ใน
ธรรมชาติมาใชแ้ละสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของยอด
เขาและความสงูของมองตเ์ซรร์าต 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุง Barcelona เพ่ือเตรียมตวั

เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
15.00น. ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรสต ์แอรไ์ลน์ โดย

เท่ียวบนิท่ี EK 256 
 

วันที ่11  เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ 

00.15 น. ถึงนครดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต)์ รอเปล่ียนเท่ียวบนิ  
02.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน ์โดย 

เท่ียวบนิท่ี EK 384 
12.30 น. น าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ 
             ************************************************** 
หมายเหตุ ทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทัวรก์่อน 15 

วัน โดยซื ้อตั๋ ว เครื่องบิน,  เช่ารถโค้ช ,  จอง ท่ีพัก, 
รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ป
ทัวร ์กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, 
การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้
เครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, 
การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือ
เหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมาย
ตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปล่ียน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
ช  าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้  าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ลว่งหนา้แลว้ และหากมีคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจาก
ในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ท่ีทางบรษัิท ฯ มอิาจรบัผดิชอบได ้
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หมายเหต ุ      (โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่
ละ 

วนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
 

Period 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

No TKT 
ADL / CHD 

23 ธ.ค. 2564 – 02 ม.ค. 2565 

(เทศกาลปีใหม่) 
112,000.- 100,800.- 95,000.- 22,000.- 18,000.- 

-25,000.- 
-17,000.- 

31 ม.ค. – 10 ก.พ. 2565 

(เทศกาลตรุษจีน) 
112,000.- 100,800.- 95,000.- 22,000.- 18,000.- 

-25,000.- 
-17,000.- 

10 – 20 กุมภาพนัธ ์2565 
(วันหยุดมาฆะบูชา) 

112,000.- 100,800.- 95,000.- 22,000.- 18,000.- 
-25,000.- 
-17,000.- 

17 – 27 มีนาคม 2565 112,000.- 100,800.- 95,000.- 22,000.- 18,000.- 
-25,000.- 
-17,000.- 

07 – 17 เมษายน 2565 

(เทศกาลสงกรานต)์ 
112,000.- 100,800.- 95,000.- 22,000.- 18,000.- 

-25,000.- 
-17,000.- 

  

ค่าทัวรร์วม : 
  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่1 ธันวาคม 2564 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ   
 คา่เขา้ชม Toledo Cathedral / คา่เขา้ชม Alhambra Palace / คา่เขา้ชม Cordoba Mezquita Mosque / คา่เขา้ชม 

Seville Cathedral / คา่เขา้ชม Madrid Palacio Real / คา่เขา้ชม Sagrada Famillia / คา่เขา้ชม Camp Nou 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่าน

จองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไมมี่
เครื่องปรบัอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้
คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท่ี้ 2 ยโูร / ท่าน / วนั 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเกน้) 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวติ/

อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุส  าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ1,500,000บาทรวมถึงคา่รกัษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึง
ประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ดเ้กิดจากโรคประจ าตวัค่ายกกระเป๋าใบใหญ่
ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรมั  

 ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้มเ่กิน 23 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไมเ่กิน 7 กโิลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ี
ท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้
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ค่าทัวรไ์ม่รวม : 
  คา่คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครื่องดื่มในหอ้งพกัและค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบรษัิทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม่ 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกับบรษัิท D-STAR TOUR OR EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิตอ่ Travel Agent 

ใกลบ้า้นหรือท่ีท่านรูจ้กัและเช่ือถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการ
เดนิ ทางของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ี
จอง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการ
เดนิทาง และ 30 วนัก่อนการเดนิทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม, และเดือนตลุาคม)  หากท่านไมช่  าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทาง
โดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ  านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมร่บัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร ,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
High Season = เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลครสิตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) /ตรุษจีน / สงกรานต ์
 ● ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 45 วนั  

● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 ● ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 44 - 30 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 59 - 45 วนั 

หกัมดัจ า 10,000 
บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 10,000 
บาท/ท่าน 

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั 

หกัมดัจ า 30,000 
บาท/ท่าน 
หกัมดัจ า 30,000 
บาท/ท่าน 

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 07 วนัก่อนการเดนิทาง  
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนั 

หกั 50% ของคา่ทวัร ์
หกั 50% ของคา่ทวัร ์

 ● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั หรือ NO SHOW 
● HIGH SEASON ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 วนั หรือ NO SHOW 

หกั 75% ของคา่ทวัร ์
หกั 75%  ของคา่ทวัร ์

 ● ในกรณีท่ีวนัเดนิทางดงักล่าวเป็นตั๋วเง่ือนไข NON-REFUND หกั 90% ของคา่ทวัร ์
 ● หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมา

แทนได ้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้่ายเพิม่
คือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตั๋วท่ี NON-CHANGE 
NAME & NON-REFUND 

 

 ▪ หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไมว่า่
ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อ
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เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะไดร้บัการพจิารณาอนมุตัวีิ
ซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าใหท้่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทาง ต  ่ากวา่ 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
ลว่งหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ  าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุ ฯลฯ และ
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทาง
ผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้ก่อนการเดนิทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สียคา่ใชจ้่าย 

และ 60 วนัก่อนการเดนิทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม 
(1 – 31 ต.ค. / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) 

ตั๋วเครื่องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบนิสามารถท า REFUND ไดห้รือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทัวรส์ว่นท่ีเหลือ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถือ

เป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
 

 


