
The Best of Iberia 10 Days TK Sep - Oct 2019    1 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมู่บ้านเมอริท เพลส ลาดพร้าว87 แยก10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

 
 

HIT … อยากชวนทา่นเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

The Best of Iberia  
โปรตเุกส และ สเปน 10 วนั  

ก าหนดการเดนิทาง 
26 กนัยายน / 8 ตลุาคม 2562 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


The Best of Iberia 10 Days TK Sep - Oct 2019    2 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมู่บ้านเมอริท เพลส ลาดพร้าว87 แยก10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

The Best of Iberia Route 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


The Best of Iberia 10 Days TK Sep - Oct 2019    3 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมู่บ้านเมอริท เพลส ลาดพร้าว87 แยก10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ 
19.30 น. คณะพบกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4 ประตู 

9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล หรือสั้ นๆ ว่า 
HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวั

ข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง         
 15 นาท)ี 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) อสิตนับูล (ตุรก)ี – ลสิบอน (โปรตุเกส) 
04.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอเปลี่ยน 
 เที่ยวบิน  
07.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงลิสบอน (Lisbon) ประเทศโปรตุเกส (Portugal) โดยเที่ยวบินที่ TK 1755 (ใช้เวลาในการเดินทาง     

4 ช่ัวโมง 55 นาท)ี 
10.30 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ลิสบอน ปอร์เตลา “Lisbon Portela International Airport” กรุงลิสบอน (Lisbon) 

(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะ เพื่อน า
ท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงของ ประเทศโปรตุเกส (Portugal) ซ่ึงตั้งอยูใ่นทวีปยโุรปตอนใตบ้น
คาบสมุทรไอบีเรีย “Iberian Peninsula”  

12.00 น.      อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเที่ยวชม กรุงลิสบอน (Lisbon) เมืองหลวงอนัเก่าแก่มีประวติัยาวนานกวา่ 800 ปีของ โปรตุเกส 
(Portugal) เมืองไดรั้บการ บูรณะข้ึนมาใหม่ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ท าให ้ลิสบอน (Lisbon) มีความสวยงาม และมี
เอกลกัษณ์เป็นของตนเอง น าท่านผ่านชม มหาวิหารเจอโรนิมอส “Mosteiro dos Jeronimos” อีกหน่ึงมรดกโลกที่ส าคญั อยู่
ใน เขตเบเล็ง “Belem” เป็นสถานที่ฝังร่างของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือคนส าคญัที่มือช่ือเสียงระดบัโลก ใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้งของ 
พระราชวัง  เบเล็ง “Palacio de Belem” ที่พ  านกัอยา่งเป็นทางการของประธานาธิบดี และพิพิธภณัฑร์ถมา้ ซ่ึงในอดีตเคยเป็น
โรงเรียนสอนขี่มา้ของพระราชวงศ ์จากนั้นแวะไปถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ดิสคฟัเวอร่ี หรือ อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ “Monument to 

the Discoveries” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1960 เพื่อเฉลิมพระชนมายคุรบ 500 ปี ของเจา้ชายเฮนร่ี เดอะเนวิเกเตอร์ และยกยอ่งนกั
เดินเรือส ารวจรอบโลก และ หอคอยเบเล็ง “Torre de Belem” หอคอยที่เป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของ กรุงลิสบอน (Lisbon)  
สร้างข้ึนในปี 1515 เดิมสร้างไวก้ลางน ้า เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ ดูแลการเดินเรือเขา้ออก และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเดินเรือออกไป
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ส ารวจ และคน้พบโลกของ วาสโก ดากามา และนกัเดินเรือชาวโปรตุเกส จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ย่านไบร์โร อัลโต “Bairro Alto” 
เคยเป็นที่อยูอ่าศยัของพ่อคา้มากว่า 400 ปีที่เขา้มาคา้ขายกบั โปรตุเกส (Portugal) อิสระท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ร้านกาแฟ 
แหล่งนดัพบของศิลปิน และนกัเขียน 

18.30 น.      อาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) ลสิบอน – เอสโตริล – คาสกาย – ซินทรา – เซวลิล์ (สเปน) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอสโตริล (Estoril) (ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ไดรั้บ
สมญานามร่วมกบัอีกสองเมือง คือ เมืองคาสกาย (Cascais) และ เมืองซินทรา (Sintra) ว่าเป็น Golden Triangle เมืองตาก
อากาศที่เตม็ไปดว้ยความสวยงามไมด้อก และแนวตน้ปาลม์ และคลาสสิคดว้ยรีสอร์ทตากอากาศสีพาสเทล แลว้น าท่านออกเดินทาง
สู่ เมืองคาสกาย (Cascais) (ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เคยเป็นที่แปรพระราชฐานสู่พระราชวงัฤดู
ร้อนของกษตัริยห์ลุยส์ที่1 ปัจจุบนัเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงเตม็ไปดว้ยสีสัน ท่ีพกัตากอากาศชั้นดี, โรงแรมตากอากาศอนั
ทนัสมยั ไม่แพท้ี่ใดในโลก ถดัไปเป็น แหลมโรก้า “Capo Da Roca” (ระยะทาง 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  

 
จุดตะวนัตกสุดของยโุรป ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศกนัอยา่งเตม็ที่ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซินทรา (Sintra) 

(ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองตากอากาศอนัยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวใน โปรตุเกส (Portugal) 
เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมโรแมนติก ค่อนขา้งมีความโดดเด่นของ แคว้นแกรนด์ลิสบัว (Grand Lisboa) วฒันธรรมอนัเก่าแก่ 
ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาอนังดงาม ได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ดา้นภูมิทศัน์วฒันธรรม น าท่านชม เมือง 
ซินทรา (Sintra) เมืองแห่งประวติัศาสตร์เมืองหน่ึง และเป็นเมืองอนัสุดแสนโรแมนติก ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมืองมรดกโลก 
ที่สวยที่สุดเมืองหน่ึงของ โปรตุเกส (Portugal) เขตเมืองเก่าที่มีถนนปูลาดดว้ยอิฐ และหินแกรนิต มีเวลาอิสระท่านเดินถ่ายรูปใน
เมืองเก่า   

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ เมืองเซวิลล์ หรือ เซบียา (Seville) (ระยะทาง 486 กิโลเมตรใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของ ประเทศสเปน (Spain) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าไทย 5 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ 
แคว้นอันดาลูเซีย (Andalucía) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจี พื้นท่ีโล่ง สวนสาธารณะ และสวนดอกไม ้เมืองในฝันส าหรับ 
ผูต้อ้งการสัมผสัชีวิตราตรีอนัเร่าร้อนของ แคว้นอันดาลูเซีย (Andalucía)   
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19.00 น.      อาหารค า่  ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  M.A. Seville Congresses Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4) เซวลิล์ – คอร์โดบ้า 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ี น าท่านเท่ียวชม เมืองเซวิลล์ (Seville) เร่ิมตน้ดว้ยการน าทา่นเขา้ชม วิหารแห่งเมืองเซบียา “Seville Cathedral” เป็น
วิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามรองจาก มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ “St Peter Cathedral” ที ่กรุงโรม (Rome) และ เซนต์
ปอล “St Paul” ที ่ลอนดอน (London) แตใ่หญ่ที่สุดใน สเปน (Spain) สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งอยา่งงาม
วิจิตร สร้างข้ึนแทนท่ีตั้งของสุเหร่าเดิม โดยตอ้งการใหย้ิง่ใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได ้ในหอ้งเกบ็ทรัพยส์มบติัล  ้าค่า มากมาย มี
ทั้งภาพเขียน, เคร่ืองใชใ้นพิธีของศาสนาที่ท  ามา จากทองค า และเงินลว้นแต่ประเมินค่ามิได  ้ อีกทั้งยงัเป็นท่ีเกบ็ศพของโคลมับสัอีก
ดว้ย จากนั้นข้ึนชม หอคอย ฆีรัลดา “La Giralda” ตึกทรงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้สูง 93 เมตร (ไม่แนะน าส าหรับท่านที่สุขภาพไม่
เอื้ออ  านวย) ติดกนักบัมหาวิหารเป็นลานและน ้าพ ุเพื่อใชใ้นพิธีช าระร่างกายของอิสลาม ดา้นหนา้ลานกวา้งมี ปราสาทอัลคาซาร์ 
“Alcazar Castle” สถาปัตยกรรมที่ยงัคงมีคราบเงาความบรรเจิด และความคิดสร้างสรรคข์องชาวมวัร์ ซ่ึงในอดีตเคยเป็น
พระราชวงั ของกษตัริยส์เปนมาก่อน และน าท่านชมส่ิงก่อสร้างท่ีงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ ชมกลุ่มอาคารรูปคร่ึง
วงกลมเรียงต่อกนัเป็นแนวยาว แต่ละโคง้ประตูมีตราประจ าจงัหวดัไล่เรียงตามตวัอกัษร  

 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้า (Cordoba) (ระยะทาง 141  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) เมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยโุรปในศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลยั เนน้การเรียนรู้ดา้น
วรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย ์น าท่านชม เมืองคอร์โดบ้า (Cordoba) ค่อยๆ เลาะเลียบผ่านเขต ก าแพงเมือง
โบราณ    “City Wall”  ที่ดา้นหลงัเป็นชุมชนชาวยวิ ปราสาทอัลคาซาร์ “Alcazar Castle” และ สะพานแบบโรมัน ปูเอเต โร
มาโน “The Puente Romano” ทอดตวัขา้ม แม่น ้ากวาดัลกีบีร์ “Guadalquivir River” มีกงัหนัวิดน ้าสมยัโบราณ บ่ง
บอกถึงวิถีชีวิต และการใชพ้ลงังานน ้า  แลว้พาชม สุเหร่าเมซกีต้า “Mezquita Cathedral” สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากา
หลิบ 
แห่งอูมยัยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ ท่ีแห่งน้ีคือบทสรุปของการปลูกฝังคริสต์
ศาสนาลงบนอาณาเขตอนัยิง่ใหญ่ของมุสลิมเดิม ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นศิลปะการสร้างโบสถข์องชาวคริสตอ์นัยิง่ใหญ่ และศิลปะหลาก 
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หลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งใหส้มบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเปรียบเป็นความหฤหรรษอ์ยา่งลึกซ้ึงแห่งงานศิลปะ และความ
เจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกนัศิลปะแบบมุสลิมซ่ึงกค็ือ มีห์รับ ถือเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกบนกระเบ้ืองเซรามิคของ
ศิลปินชาวมวัร์แท้ๆ  ทีไ่ดรั้บการอนุรักษเ์กบ็รักษาใหท้รงคุณค่าความงามจนแทบจะหาชมไม่ไดอ้ีกแลว้บนโลกใบน้ี พาท่านไป
ถ่ายรูปกบั อัลกาซาร์ เด  โลส เรเยส กริสเตียโนส “Alcazar de los Reyes Cristianos” เคยเป็นที่ประทบัของพระเจ้าเฟร์
นานโด สร้างในปี 1328 และสะพานแบบโรมนัที่เรียกว่า ปูเอเต โรมาโน “The Puente Romano” ไดรั้บการบูรณะและ 
ทอดตวัขา้ม แม่น ้ากวาดัลกีบีร์ “Guadalquivir River” มีหอคอยป้องกนัขา้ศึก 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  AC Cordoba Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)    คอร์โดบ้า – โตเลโด้ – กรุงมาดริด 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรับประทานอาหารเชา้เรียบร้อยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโตเลโด้ (Toledo) (ระยะทาง 343 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ช่ัวโมง) อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมของ สเปน (Spain) ช่ือ
เมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลาม และฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงเบ้ืองล่างเป็นลอ้มรอบไปดว้ย     
แม่น ้าตากสุ “Tagus River” เหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก และเป็นเมืองที่ได้รับการรับรองจากยเูนสโก้ว่าเป็นเมือง
มรดกโลก 

13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเร่ิมตน้ชม เมืองโตเลโด้ (Toledo) เร่ิมกนัท่ี สถานีรถไฟ “Train Station” ที่เป็นงาน
สถาปัตยกรรม มูเดฆาร์ “Mudejar” แลว้ขา้ม สะพานอัลกันตารา “Puente de San Martin” สะพานเก่าแก่ที่สุดทอดผ่าน 
แม่น ้าตากสุ “Tagus River” เขา้สู่เมืองชั้นในของ เมืองโตเลโด้ (Toledo) น าท่านชม ประตูเมืองบีซากรา “Gate of 

Bisagra” เป็นประตูทางเขา้เขตเมืองเก่า สร้างโดย The Emperor Carlos V แรกๆ สร้างในสไตลอ์าหรับ แต่ต่อมามีการ 
Modified ดว้ยสไตล ์Renaissance โดยสถาปนิกช่ือ Alongso ในปี 1550 จุดแรกชม มหาวิหารแห่งโตเลโด้ “Cathedral 

of Toledo” มรดกทีแ่สดงความเป็นเมืองศาสนาของ ประเทศสเปน (Spain) และสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีมีความงดงามดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เขา้ไปกไ็ดต้ะลึงในความใหญ่โตมโหระทึกของวิหารดา้นขา้งเป็น ป้อมอัลกาซาร์ “Alcázar de 

Toledo” ป้อมโบราณขนาดใหญ่ ซ่ึงตั้งอยูบ่นส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเมืองน้ีมีช่ือเสียงในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และ 20 ในฐานะสถาบนั
วิชาทหารแห่งหน่ึง เม่ือสงครามกลางเมือง สเปน (Spain) ระเบิดข้ึนในปี ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2479) กองทหารในป้อมน้ีถูกลอ้มโดย
กองก าลงัของฝ่ายนิยมสาธารณรัฐ เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษที่ 16 น าท่านเดินเที่ยวชมเมือง ผ่านชม 
โบสถ์ซานโต-โตเม่ “Iglesia de Santo Tome” ที่เกบ็ภาพเขียนผลงานของ เอล เกรโก ในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 16 และยา่น
ชุมชนชาวยวิรวมทั้ง โบสถ์ยวิซินาก็อก “Sinagoga de Santa María La Blanca” อิสระใหท่้านหาซ้ือของท่ีระลึกในยา่น
กลางเมือง และงานฝีมือที่รู้จกักนัดี มีช่ือเสียงของ เมืองโตเลโด้ (Toledo) คือ ดามัสเซเน “Damascene” ภาชนะโลหะลงด า 
แลว้ข้ึนลายดว้ยใยทองเงิน และทองแดง เดินชอ้ปป้ิงไปตามถนนเล็กๆ แคบๆ ทีข่าชอ้ปไม่ตอ้งกลวั กนัดารแค่ไหน แบรนดเ์นม
ทั้งหลายกต็ามมาหลอกหลอนท่านอยูดี่ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ สเปน (Spain) มหานครอนัทนัสมยัล  ้ายคุท่ีซ่ึงกษตัริยฟิ์ลลิปท่ี 2 ไดท้รงยา้ยท่ี
ประทบัจาก เมืองโตเลโด้ (Toledo) มาไวท้ี่น่ีและประกาศให ้กรุงมาดริด (Madrid) ข้ึนเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองคย์กเวน้
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ช่วงสั้นๆ ระหว่างปี ค.ศ. 1601 - 1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปอยูท่ี่ วัลลาโดลิด (Valladolid) ท  าให ้กรุงมาดริด 
(Madrid) กไ็ดค้วามเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบดัน้ี  

18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) กรุงมาดริด – เซโกเวยี - เอล เอสโกรีล - กรุงมาดริด 
07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซโกเวีย (Segovia) (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี เมือง

โบราณบนภูเขา ซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรมต้ังแต่ปี ค.ศ. 1975 เซโกเวีย (Segovia) ถือไดว้่า
เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และเคยถูกครอบครองโดยอาณาจกัรโรมนัโบราณมาก่อน ดงันั้นร่องรอยความยิง่ใหญ่ของ
สถาปัตยกรรมสไตลโ์รมนัจึงปรากฎใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัทัว่ทั้งเมือง น าทุกท่านชม เมืองเซโกเวีย (Segovia) โดยเร่ิมกนัดว้ยการน า
ท่านไปชมกบัความยิง่ใหญ่มหศัจรรยท่ี์เกิดจากฝีมือมนุษยย์คุโรมนัโบราณ และเป็นไฮไลทข์องเมืองน้ี นัน่กคื็อ สะพานส่งน ้าโบราณ 
“Roman Aquaduct” ท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมนัขณะที่ก  าลงัขยาย
อ านาจใน คาบสมุทรไอบีเรีย (Iberian Peninsula) จากนั้นน าท่านเขา้ชม อัลคาซาร์แห่งเซอโกเวีย “The Alcázar of 

Segovia” ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าของ เมืองเซโกเวีย (Segovia) บนเนินสูงบริเวณ แม่น ้าอีเรสม่า “Eresma River” กบั 
แม่น ้าคลาโมเรส “Clamores River” กบัมาบรรจบกนั เดิมทีมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างเพื่อเป็นป้อมปราการของชาวแขกมวัร์ 
ต่อมากษตัริยค์ริสเตียนแห่งสเปนปรับปรุงป้อมโบราณแห่งน้ีใหเ้ป็นพระราชวงัของกษตัริยแ์ทน อลัคาซาร์แห่งน้ีจดัไดว้่าเป็นหน่ึงใน
พระราชวงัของกษตัริยค์าสตีลแทบทุกพระองค ์และเกือบทุกพระองคก์ต่็อเติมอาคารออกไปเร่ือยๆ จนถึงศตวรรษที่ 16 เม่ือกษตัริย ์

 ฟิลิปท่ีสองสร้างหอคอยรูปกรวยเพิ่มเติมเขา้ไปกเ็ป็นอนัส้ินสุด แต่ต่อมาภายหลงัถูกเปลี่ยนเป็นเรือนจ าใชก้กัขงับุคคลส าคญัของ
สเปน (Spain) แลว้เป็นโรงเรียนฝึกทหาร จนกระทัง่กลายมาเป็นพิพิธภณัฑใ์นปัจจุบนั นอกจากน้ี อัลคาซาร์ “Alcázar” แห่งน้ี
ยงัจดัไดว้่าเป็นหน่ึงในแรงบนัดาลใจในการออกแบบปราสาทซินเดอเรลล่าแห่งการ์ตูนวอลต์ดิสนียอ์ีกดว้ย จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูป
กบั มหาวิหารแห่งเซอโกเบีย “Segovia Cathedral” ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1525 ซ่ึงปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีส าคญั
ทางศาสนาของเมือง   

12.30 น.      อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  
 หลงัอาหารกลางวนั น าคณะออกเดินทางต่อ โดยจุดหมายอยูท่ี่ เมืองเอล เอสโกรีล (El Escorial) (ระยะทาง 54 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) อนัเป็นท่ีตั้งของ พระอารามหลวง เอล เอสโกรีล “San Lorenzo de El Escorial” อาคาร
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พระราชวงัขนาดใหญ่ ท่ีสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1563 - 1584 บริเวณเชิงเขากวาดาร์มา โดยค าบญัชาของพระเจา้เฟลิเป้ที่ 2 โดย
พระองคต์อ้งการสถานที่ส าหรับฝังพระศพพระบิดา และเป็นที่สงบจิตใจของพระองคเ์อง ต่อมาในศตวรรษที่ 18 พระเจา้ชาร์ลที ่3 
ไดข้ยายพระอารามใหก้วา้งข้ึน เน่ืองจากเหล่าราชวงศมี์จ านวนเพิ่มข้ึนตลอดเวลา และต่างมาท่ีพระอารามแห่งน้ีบ่อยๆ จนใน
ศตวรรษที่ 19 สถานท่ีแห่งน้ีกนิ็ยมใชเ้ป็นที่พกัผ่อนช่วงหนา้ร้อนของราชวงศ์ หลงัจากนั้นอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดงัท่ี 
เอ้าท์เล็ท ลาส โรซาส วิลเลจ “Las Rozas Village Outlet” (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  มีร้าน
รวมแลว้ประมาณ 100 ร้านคา้ ตัง่แต่ Designer labelsไปจนถึงแบรนดท์อ้งถิ่น อาทิเช่น Valentino, Burberry, Etro, 

Feragamo, Dolce & Gabbana และอื่นๆอีกหลายยีห่อ้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงมาดริด (Madrid) 
(ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7)  กรุงมาดริด 
07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าคณะเดินทางท่องเที่ยว กรุงมาดริด (Madrid) มหานครอนัทนัสมยัล  ้ายคุท่ีซ่ึง กษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ไดท้รงยา้ยที่ประทบัจาก   

เมืองโตเลโด้ (Toledo) มาไวท้ี่น่ีและประกาศให ้กรุงมาดริด (Madrid) ข้ึนเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองคย์กเวน้ช่วงสั้นๆ 
ระหว่างปี ค.ศ. 1601 -1607 เม่ือพระเจา้ฟิลลิปท่ี 3 ไดย้า้ยไปอยู่ที ่กรุงมาดริด (Madrid) กไ็ดก้ลายเป็นเมืองหลวงสืบมาจนถึงบดัน้ี 
เร่ิมกนัท่ีเขา้ชม พระบรมมหาราชวังแห่งกษัตริย์ฮวนคาลอสของสเปน “Royal Palace” สถาปัตยกรรมสมยัใหม่  ซ่ึงสร้างดว้ย
หินอ่อนทั้งหลงัในสไตลบ์าโร้ก ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 25 ปี เม่ือท่านเดินเขา้มาดา้นในอาคารจะเห็นหอ้งต่างๆ มากกว่า 2,000 หอ้ง 
ถูกตกแต่งไวอ้ยา่งวิจิตรตระการตาหรูหรา ดว้ยพรหมถกั ภาพศิลป์ เคร่ืองลายคราม ทองและเงิน อาวุธที่ใชท้  าสงครามหลายร้อยปี
ก่อน ชุดเกราะโบราณ และเคร่ืองประดบัอนัสวยงามที่ประมาณค่าไม่ได ้เดินชมความหรูหรามาไดส้ักพกั ท่านจะพบหอ้งบางหอ้ง
ถูกตกแต่งไวใ้นสไตลเ์อเชีย ทั้งจีนและญ่ีปุ่น ท าใหใ้นปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นท่ีพกัรับรองแขกต่างเมืองคนส าคญัของ
ประเทศสเปน (Spain) นอกจากน้ียงัมีนิทรรศการใหไ้ดเ้ดินชมกนัจนเม่ือย จากนั้นเดินออกมาชมทางดา้นหลงัของพระราชวงั จะ
เห็นลานหินอ่อนกวา้งยาวไปจนสุดร้ัวของวงั ดา้นขา้งของร้ัวประดบัไปดว้ยเสาหลอดไฟสวยๆ ใหท่้านไดถ้่ายรูปแนวติสๆ เกบ็ไว้
เป็นท่ีระลึกอีกดว้ย ถดัไปทางประตูร้ัวดา้นหลงัของพระราชวงัจะมีสวนตน้ไมเ้ขียวสดท่ีถูกตกแต่งไวอ้ยา่งเรียบง่ายตดักบัสีของ
พระราชวงัท่ีเป็นสีขาวหินอ่อน ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีดึงดูดของนกัท่องเท่ียวจ านวนไม่นอ้ย 

12.00 น.      อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั พาท่านชม สัญลกัษณ์ที่ส าคญัของ กรุงมาดริด (Madrid) อาทิเช่น น ้าพุไซเบเลส “Cibeles Fountain”  

ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูต่รงกลางจตุัรัส สร้างข้ึนเพื่ออุทิศใหแ้ก่เทพธิดาไซเบลีน ใชเ้ป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง 
ถดัไปชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส “Christopher Columbus Monument” นกัเดินเรือชาวอิตาลีผูค้น้พบทวีป
อเมริกา จากนั้นชม อนุสาวรีย์ ดอน กีโฮเต้ “Don Quixote Monument” วีรบุรุษของชาวสเปน จากภาพยนตร์เร่ือง แมน ออฟ 
ลามันช่า หรือที่คนไทยรู้จกักนัดีจากละครสู่ฝันอนัยิง่ใหญ่ชม รูปป้ันหมีเกาะต้นเชอร่ี “Bear and the Madrono Tree” 

สัญลกัษณ์ของ กรุงมาดริด (Madrid) บริเวณใกล้ๆ  กนัเป็นจุดศนูยก์ลางของเมืองคือ ปัวร์ต้า เดล โซล “Puerta del Sol” จดั
ว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของถนนทุกสาย หรือหมายความว่ามี กิโลเมตรที่ศูนย์ อยูต่รงน้ี ซ่ึงตั้งอยูห่นา้ตึก ที่ท าการไปรษณีย์ “Real Casa 

de Correos” ใกลก้บั สถานีรถไฟใต้ดิน “Puerta del sol Metro” อนัเป็นที่เดียวกนักบัยา่นที่ขายสินคา้มากมายเป็นสถานที่
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ที่ไม่เคยหลบัใหล มีผูค้นมากมายที่วนเวียนเดินเล่นกนัอยูท่ี่น่ี สถานท่ีแห่งน้ีจึงกลายเป็นศูนยก์ลางของการจดังานส าคญัๆ ประจ าปี
อยา่งงานคริสตม์าส และงานปีใหม่ ของชาวสเปน และชาวมาดริด ใกล้ๆ กนัยงัมี ปลาซ่า มายอร์ “Plaza Mayor” จตุัรัสหินซ่ึง
เป็นศูนยก์ลางของเมืองตั้งอยูใ่นยา่นเก่าแก่ใน กรุงมาดริด (Madrid) ในอดีตเป็นสถานที่ประกอบพิธีส าคญัทางศาสนา เช่น พิธี
ราชาภิเษก และสนามสู้ววักระทิง ปัจจุบนัน้ียงัเป็นจตุัรัสกลางเมืองท่ียงัคงมีบรรยากาศสมยัศตวรรษท่ี 17 ที่ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยู ่
รอบๆ บริเวณจะมีร้านกาแฟตั้งอยูม่ากมาย สามารถเลือกใชบ้ริการไดต้ามอธัยาศยั  

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง (8) กรุงมาดริด -ซาราโกซ่า - บาร์เซโลน่า 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) (ระยะทาง 319  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็น
เมืองหลกัของแควน้ และของ (อดีต) ราชอาณาจักรอารากอน (Aragón) ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ    ประเทศสเปน 
(Spain) ริม แม่น ้าเอโบร “Ebro River” และแควสาขาอวยร์บาและกาเยโก ในหุบเขาตอนกลางของแควน้ซ่ึงมีภูมิทศัน์ที่
หลากหลาย ทั้ง ทะเลทรายโลสโมเนโกรส “Los Monegros Desert” ป่าหนาทึบ ทุ่งหญา้ ไปจนถึงทิวเขา ระหวา่งทางท่านจะ
ไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอนัหลากหลาย และงดงามแปลกตา 

13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

  
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ “Basilica of our Lady of The Pillar” หรือที่รู้จกัใน

นาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามต านานสมยัแรกเร่ิมของพระศาสนจกัรกล่าวไวว้า่ นกับุญยาคอ็บองคใ์หญ่อคัรสาวก เป็นผู ้
นิพนธ์พระวรสารทีซี่ซาเรากุสตา้ งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ไดเ้กิดผลมากมายนกัจนกระทัง่ท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฏเพื่อ
ชกัชวนท่านไปยงั กรุงเยลูซาเล็ม (Jerusalem)ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยูบ่นเสาท่ีถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเช่ือกนัว่า
เป็นเสาศกัดิ์ สิทธ์ิตน้เดียวกบัท่ีเป็นที่เคารพนบัถือกนัใน เมืองซาราโกซ่า (Zaragoza) สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางต่อสู่ กรุง
บาร์เซโลน่า (Barcelona) (ระยะทาง 306  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที)  เมืองท่าการคา้ส าคญั และเป็น
เมืองใหญ่อนัดบัสองของ ประเทศสเปน (Spain) แถมยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นแฟชัน่ และมีการจดังานสัปดาห์
แฟชัน่ทุกปี และจะมี  แบรนด ์ช่ือดงัต่าง ๆ เขา้ร่วมมากมาย อาทิเช่น Pasarela Gaudi, Moda Fad ฯลฯ  
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19.00 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Abba Garden Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9)  บาร์เซโลน่า - อสิตนับูล (ตุรก)ี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ี น าท่านเร่ิมตน้ชม กรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) โดยวนัน้ีจะพาทุกท่านไปชมผลงานของคุณพี่เกาดี ที่ชาวบาร์เซล
ภาคภูมิใจนกัหนาจนมีอีกช่ือเรียกหน่ึงว่า ซิต้ี ออฟ เกาดี “City of Gaudi” บน ถนนกราเซีย “Gracia Avenue” อัน
โตนีโอ เกาดี Antonio Gaudi สถาปนิกผู ้ยิง่ใหญ่แห่ง กรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) ประเทศสเปน (Spain) ที่ตอ้งจบ
ชีวิตลงอยา่งอนาถนั้น เร่ิมตน้ดว้ยการ น าท่านไปแวะถ่ายรูปคู่กบั โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย “Sagrada Familia” ภาพที่
ปรากฏอยูต่รงหนา้ แมว้่าโบสถแ์ห่งน้ีจะยงัสร้างไม่เสร็จ แต่กใ็หรู้้สึกไดถ้ึงความยิง่ใหญ่ ไม่ว่าจะโดยโครงสร้างของสถาปัตยกรรม
เอง หรือแมแ้ต่การแกะลวดลาย ที่ลว้นแลว้แต่เป็นงานที่ละเอียดประณีต หากเทียบกบัตน้แบบที่สมบูรณ์ของคุณพี่เกาดี ดูท่าแลว้ 
อยา่งไรเสีย กวา่โบสถแ์ห่งน้ีจะเสร็จสมบูรณ์ กค็งตอ้งใชเ้วลาอีกนาน แต่ถึงแม ้ก  าลงัก่อสร้าง เสาเครนที่ถูกยกสูงกไ็ม่สามารถบดบงั
ความงดงามของโบสถแ์ห่งน้ีไดห้มด และยิง่ไม่ใช่ปัญหาส าหรับนกัท่องเท่ียว ยงัคงมีผูค้นมากมายเดินทางไปช่ืนชมผลงานช้ินเอก
ของคุณพี่เกาดีใหไ้ดส้ักคร้ังใน ชีวิต ส าหรับ โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย “Sagrada Familia” เร่ิมท าการก่อสร้างในปี ค.ศ.1882 
เกาดีทุ่มเทใหก้บังานสร้างน้ีเป็นอยา่งมาก หาก แต่วา่ เขากต็อ้งจบชีวิตลงก่อน ท้ิงไวเ้พียงแบบร่าง กระทัง่ ประเทศสเปน (Spain) 

เกิดสงครามกลางเมือง แบบของคุณพี่เกาดี กถ็ูกท าลายท้ิง จนเม่ือสถาปนิกชาวญ่ีปุ่นคนหน่ึงมารับช่วงต่อ อาศยัการออกแบบดว้ย
คอมพิวเตอร์จากเคา้โครงที่มี ในที่สุดโครงการของคุณพี่เกาดี กไ็ดเ้ร่ิมขยบัเขยื้อนเคลื่อนไหวอีกคร้ัง โดยมีดวงวิญญาณของเขาเฝ้า
มองจากบนฟากฟ้า หลงัจากนั้นขอพาไปสัมผสักลิ่นอายของศิลปะแบบอาร์ตนูโว บน ถนนกราเซีย “Gracia Avenue” ชม  
อาคารกาซา มิลา เกาดี้ “Casa Mila Gaudi” หรือ ลา เปเดอรา “La Pedrera” คืออีกหน่ึงอาคารท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยรูปร่าง
แปลกตาในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลอ์าร์ตนูโว ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ผนงัท่ีมีลกัษณะโคง้ หนา้ต่างรูปไข่ บนัไดติดดิน ระเบียงซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยถ  ้า และสวนปล่องภูเขาไฟ โดยบริเวณดาดฟ้ามีการตกแต่งดว้ยรูป้ันท่ีมีความโดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม นบัว่าเป็น
อีกหน่ึงจุดชมวิวที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวไดเ้ป็นจ านวนมาก อาคารกาซา มิลา เกาดี้ “Casa Mila Gaudi” ไดรั้บการออกแบบโดย 
เกาดี ถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1905 - 1910 นบัว่าเป็นอีกหน่ึงส่ิงปลูกสร้างท่ีแสดงถึงความมัง่คัง่ทางฐานะและความคิด
สร้างสรรคข์องนกัธุรกิจในยคุนั้น และต่อมาในปี 1984 อาคารแห่งน้ีไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก และ อีก
หน่ึงอาคาร บน สายถนนกราเซีย “Gracia Avenue”  นั้นคือ กาซ่า บัตโย “Casa Batllo” ทาวนเ์ฮาส์สุดเร่ิด ฝีมือการ
โมดิฟายดข์องคุณพี่เกาดี (อีกแลว้ครับท่าน) ทาวน์เฮาส์หลงัน้ีไม่มีเส้นตรง ทุกอยา่งท่ีไดรั้บการออกแบบลว้นไดแ้รงบนัดาลใจจาก
ธรรมชาติ และในธรรมชาติหามีเส้นตรงไม่! วา้ว... นัน่คือหลกัในการออกแบบตกแต่ง กาซ่า หรือบา้นของครอบครัวบตัโยข่องพี่เกา
ดีเขา นอกจากการออกแบบตกแต่งภายในแบบไร้เส้นตรง ท่ีแสดงความเป็นอาร์ตนูโวสุดๆ แลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีชอบมากท่ีสุดในกาซ่า บัต
โย “Casa Batllo”  คือ ทีพ่ี่เกาดี ออกแบบกระจกใหม้องผ่านไปแลว้เหมือนอยูใ่นน ้า เร่ิดมากทีเดียว แถมอาคารยงัทาสีฟ้า ยิง่ส่ง
ใหรู้้สึกเหมือนอยูใ่นโลกใตบ้าดาลจริงๆ บา้นหลงัน้ีสร้างมาตั้งกะศตวรรษท่ี 19 นู่น (ปี 1877) แต่พี่เกาดี้ มาโมดิฟายด ์ตกแต่งภายใน
ร่วมกบัเพื่อน อยา่ง โฆเซป มาเรีย ฆูฆอล ราวๆ ปี 1905–1907 ในช่วงรุ่งโรจน์ของแกนัน่แหละ ถึงทุกวนัน้ีกย็งัเป็นท่ีอยูอ่าศยัจริงๆ 
อยูเ่ลย  

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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หลงัอาหารกลางวนั ขอน าทุกท่านเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ และของที่ระลึก ณ ถนนคนเดินลา รัมบลา “Las Ramblas” ของ เมือง
บาร์เซโลน่า (Barcelona) เป็นถนนที่คนยโุรปยกยอ่งใหเ้ป็นถนนที่มีชีวิตชีวาที่สุด ถนนสายร่าเริงช่ือ ลา รัมบลา “Las 

Ramblas” แห่งน้ีมีไวใ้หทุ้กชีวิตใน เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางเขา้สู่  ท่าอากาศยาน
นานาชาติบาร์เซโลน่า เอล ปรัต “Barcelona El Prat International Airport” กรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) 

19.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 1856 (ใช้เวลาเดินทาง 3 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
23.30 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอเปลี่ยน

เที่ยวบิน  
 

วนัที่สิบของการเดินทาง (10) อสิตนับูล - กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาท)ี 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok) 
 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 
 

หมายเหตุ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 วนั และ
ยนิดีที่จะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 

- โรงแรมที่พกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน เทศกาล  
เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย  การบินการนดั  หยดุงาน, ภยั
ธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว ้ใหไ้ด ้มากท่ีสุด  

- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป็นเดก็ อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มีการตก
ลงกบัพนกังานขาย  

-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นังสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด
ประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่านออก
ตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นที่ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้เมืองอนัเน่ืองจาก
การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
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อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ    79,900.-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ    79,000.-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ    70,000.-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ    26,000.-    บาท  
พกัเด่ียวเพิ่ม       ท่านละ    12,000.-    บาท 
 

อัตราน้ีรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – ลิสบอน // บาร์เซโลน่า – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอัตรา ณ เดือนพฤษภาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  
4. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ านวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 8 ม้ือ และ อาหารค า่ 7 ม้ือ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการ 
 เดินทาง 50%) 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก, ค่าอาหารที่ส่ังมาทานในห้องพัก ฯลฯ  
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่ส่ังพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ข้ึนอยู่กับการบริการ  
5. อัตราผกผันน ้ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนสู่ห้องพัก 
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การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจ านวน   

 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนักอ่นการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บั

ขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนั
ตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือ
ยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้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) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศสเปน 
1. พาสปอร์ตที่มีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หา้มซ ้ าในวีซ่าเดิม)และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ือง

รูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านที่ใชค้  าน าหนา้เป็นนาง) ใบ

เปลี่ยนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ  “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน วนัที่เขา้ท  างานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี  
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 
 ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี 

                                (เอกสารตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยืน่วีซ่า) 
5. หลกัฐานการเงิน 

 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ โดยมีวนัที่ออกไม่เกิน 15 วนันับ
จากวนัยืน่วีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคลื่อนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัที่ล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 1 อาทิตย ์นบัจากวนัยืน่วีซ่า (หากบญัชี
ไม่มีการเคลื่อนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) ควรใช้เป็นบญัชีออมทรัพย์ที่มเีงินเข้าออกทุกเดือน  
                                                                            สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั 

 กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ ให้บุคคลที่ออกค่าใชจ่้าย (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น)ท าหนังสือรับรองบญัชีที่ออกจากทาง
ธนาคาร โดยมีวนัที่ออก ไม่เกิน 15 วัน นบัจากวนัยืน่วีซ่า และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 
โดยมีวนัที่ล่าสุดในบญัชี ไม่เกิน 7 วัน นบัจากวนัยืน่วีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคลื่อนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) พร้อมแนบส าเนา
ทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้

6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเดก็อายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท า
ท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 20 วนัท าการ 

ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีาประเทศสเปน BLS บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
อาคาร Interchange 21 ช้ัน 22 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบญัชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตสั สุขาภิบาล 3       เลขที่ 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที่ 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดนิทาง 15 วนั 
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