
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกกำเดกนดาำ  วดัาี ่28 กุมภำพดัธ ์– 5 มดีำคม 2563 

วดัาี ่28 กุมภำพดัธ ์2563 (1) กเุ ดาพฯ – สดำมบนดสุวเเณภูมน 
19.30 ด. คณะพรอ้มกนั ณ สดำมบนดสุวเเณภูมน อำคำเผูโ้กยสำเขำออกเะหนวำ่ ปเะดาศ 

ช ัด้ 4 ปเะตู 10 แถว U สำยกำเบนดดตอเก์นส แอเไ์ลด ์(TK) เจา้หนา้ที่ใหก้าร
ตอ้นรบั อ านวยความสะดวกเร ือ่งเอกสาร และ สมัภาระของการเดนิทาง 

22.35 ด. คณะออกเดินทางสู่ เมืองอิสตลับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรฺกิสแอรไ์ลน์ 
ดาีย่วบนดาี ่TK 065 (บรกิารอาหาร และ เคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ)   

 

วดัาี ่29 กุมภำพดัธ ์2563 (2) อนสตลับูล (ปเะดาศตุเก)ี -  มำกเ นก (ปเะดาศสดปด) –  
     ดมอื โาดลโก ้– มำกเ นก 

05.45 ด.  คณะถงึสนามบนิ ดมอื อนสตลับูล ปเะดาศตุเก ีเพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง   
08.05 ด. ออกเดนิทางสู่ ดมอื มำกเ นก ปเะดาศสดปด โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ

ที ่TK 1857  
10.45 ด. เดินทางถึง สดำมบนดดมอื มำกเ นก หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบั

สมัภาระ เรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบั  
น าคณะท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโทเลโด  ้อดตีเมอืง
หลวงเก่าตั้งแต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 13 ศูนยก์ลาง
ประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมของสเปน ชือ่เมือง
หมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม ครสิ
เตยีน, อสิลาม และฮบีรู ตวัเมอืงตัง้อยู่บนหนา้ผาสูง
เบือ้งล่างลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าตาโฆเหมาะแก่การ
ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศกึ   
น าท่าน เขา้ชม ปเำสำาแหน่ ดมือ โาดลโก 
(Alcazar Castle de Toledo) หรอื ปราสาทอลัคาซารแ์ห่งเมืองโทเลโด ซึง่เป็น
อาคารทรงสี่เหลี่ยมและมียอดทีมุ่มทัง้ 4 มุม ปราสาทแห่งนี้ก่อสรา้งดว้ยศิลปะเรอเนส
ซองซใ์นครสิตศ์ตวรรษที่ 16 และเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิการโ์ลสที่ 1 (Carlos I) 
หรอืชารล์สท์ี ่5 (Charles) สถานทีแ่ห่งนีใ้นปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท์างการทหาร และ
เป็นหอ้งสมุดของแควน้กสัตียาลามนัชา และเทีย่วชมเมอืงจากหนา้สถานีรถไฟแบบนี
โอมูเดฆาร ์ทีรู่ปทรงทางสถาปัตยกรรมทีแ่ปลกตา ขา้มสะพานแบบโรมนัดัง้เดมิ  

สดปด 7 วดั 4 คดื 
กูฟุตบอล Match หนยุกโลก El Clasico 

 



(ปูเอนเต เด อลักานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย เด ซาน เซรบ์านโด ป้อม
ปราการขนาดใหญ่ทีช่าวโรมนัสรา้งขึน้เพือ่ปกปักษร์กัษาเมอืง แลว้เขา้สู่ ดขตดมอื ดก่ำ 
(Old Town) โดยผ่านประตูเมืองปู เอรต์า เด บิซากรา หน่ึงในประตูเมืองที่มี
ความส าคญัทีสุ่ด ทุกทุกแห่งของเมอืงท่านจะไดช้ ืน่ชมกบัความแตกต่างของสถาปัตยก
รรมแบบอารบคิ, มูเดฆาร,์ โกธคิและเรอเนสซองส ์ 

แวะชม และใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นที่ระลึก กบั มหนำ
วนหนำเแหน่ โตดลโก (Santa Iglesia Catedral 
Primada de Toledo)  มหาวิหา รที่ ใหญ่ เ ป็ น
อนัดบั 2 ของประเทศสเปน รองจากมหาวิหารแห่ง
เมืองเซบีญ่า  มหาวิหารแห่งนี้ เป็นสถาปัตยกรรม
แบบโกธคิทีย่ิง่ใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใชเ้วลา
สรา้งยาวนาน เดิมมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่าต่อมาได ้
ก่อสรา้งรูปทรงแบบโกธคิในปี 1226 และเพิ่มศิลปะ
แบบ มูเดฆาร ์บาร็อก และ นีโอคลาสสิค จนเสร็จ
สมบูรณใ์นอกี 300 ปีถดัมา นับเป็นมรดกแสดงความ
เป็นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหาวิหารมีการ
ตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพ
สลกัหนิอ่อน  อกีดา้นหน่ึงท่านจะเห็นป้อมอลัคาซาร ์

เป็นผลงานของสถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยัศตวรรษที่ 16 ไดร้บัการบูรณะ และเป็น
พพิธิภณัฑใ์นปัจจุบนั  

ดาีย่   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
  หลงัอาหาร น าคณะท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงมาดรดิ 

น าท่านเดนิทางสู่ ถดดกเำดก ์ดวยี (Gran Via 
Road) ชือ่นี้เป็นภาษาสเปนหากแปลตรงตวัจะ
แปลไดว้่า “ทางที่ยอดเยี่ยม” หรอืจะแปลไดอ้ีก
ความหมายหน่ึงว่า “ถนนบรอดเวย”์ ถนนเสน้นี้
เป็นแหล่งชมุนุมของรา้นคา้ในเวลากลางวนั และ
เป็นทีร่วมตวัอย่างหนาแน่นของบารใ์นยามค ่าคืน 
มกีารใหฉ้ายาว่า “ถนนที่ไม่เคยหลบัใหล” เพราะ
บารค์ลบัต่างๆ จะพากนัเปิดยาวไปจนถึงหกหรอื
เจ็ดโมงเชา้เลยทเีดยีว ส าหรบัท่านทีไ่ม่นิยมการช ้
อปป้ิงหรอืบาร ์ก็ยงัสามารถเดินเล่นไปตามถนน
ชมงานอาคารซึง่สรา้งไวอ้ย่างงดงามอลงัการ ซ ึง่ดู
จะขดัแยง้ในความตัง้ใจแต่เดมิในการออกแบบวาง
ผังถนนเสน้นี้ใหเ้ป็นไปแบบเร ียบง่าย แต่กลับ
ออกมายิง่ใหญ่ และสวยงาม อสิระใหท่้านเดนิเทีย่ว ตามอธัยาศยั  

ค ำ่  รบัระทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
ทีพ่กั โเ แเม Ayre Gran Hotel Colon Madrid หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 

 
 



วดัาี ่01 มดีำคม 2563 (3) มำกเนก – ฟุตบอลดกัหนยุกโลก ดอลกลำซนโก ้
ดชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของทีพ่กั   

หลงัอาหาร น าคณะเทีย่วกรุงมาดรดิ เมอืงหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นับพนัปี ตัง้อยู่
ใจกลางแหลมไอบเีรยีน ในระดบัความสูง 650 เมตร เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึง
ของโลก เขา้ชม พเะเำชว ัหนลว  (Palacio Real) ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝ่ังแม่น ้า
แมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระราชวงัอื่นๆ ในทวีปยุโรป จาก
แนวความคิดเปรยีบเทียบความใหญ่โตของแวรซ์ายส ์และความสวยงามของลูฟวใ์น
ฝร ัง่เศส พระราชวงัหลวงแห่งนี้ถูกสรา้งดว้ยหนิทัง้หลงัในปีค.ศ.1738 ในสไตลบ์ารอ็ก 
โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร ัง่เศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ 
มากมายถึง 2,830 หอ้ง ซ ึง่นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแลว้ ยังเป็นที่เก็บ
ภาพเขยีนชิน้ส าคญัทีว่าดโดยศลิปินในยุคน้ัน รวมทัง้สิง่ของมค่ีาต่างๆ อาท ิพดัโบราณ
, นาฬกิา, หนังสอื,  เคร ือ่งใช,้ อาวุธ ฯลฯ แลว้ชมอุทยานหลวงทีม่กีารเปลีย่นพนัธุไ์มทุ้ก
ฤดูกาล ดอกไมง้ดงามตลอดปี  

 
ดาีย่   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

หลงัอาหารน าคณท่านเดินทางเขา้สู่ ปลำซำ 
มำยอเ ์(Plaza Mayor) จัตุรสัส าคัญของ
กรุ งมาดริด  อาคาร เก่ า แก่ส วย งามด ้วย
สถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ท า
การเมือง ติดกันเป็นตลาดซนัมีเกล (San 
Miquel) ปั จ จุ บัน
ย่านนี้เป็นถนนคน
เดนิ เต็มไปดว้ยรา้น
กาแฟน่ารกั เขา้สู่ ปู

ดอตำ้ ดกล ซอล หนเอืปเะตูพเะอำานตย  ์จตุัรสัใจกลาง
เมือง ซ ึง่นอกจากจะเป็นจุดนับกโิลเมตรแรกของสเปนแลว้ 
(กโิลเมตรที่ศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตด้ินและรถเมล ์
ทุกสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองที่
หนาแน่นดว้ยรา้นคา้มากมาย และหา้งสรรพสินคา้ขนาด
ใหญ่ El Corte Ingles ชมอนุสาวรยีห์มีกบัตน้มาโดรนา 
สญัลกัษณข์องเมอืง  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สดำมกฬีำซำดดตยีโก ดบเด์ำดบว  (Estadio 

Santiago Bernabéu) เพือ่น าท่านชมฟุตบอล ดกัหนยุกโลก ดอลกลำซนโก ้ระหว่าง 
ดเอลัมำกเ นก กบั บำเด์ซโลดำ (ดเ นม่ดตะดวลำ 18.00 ด.) 
หลงัฟุตบอลจบ รถโคช้รอรบั น าคณะท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ทีพ่กั 
ทีพ่กั  โเ แเม Ayre Gran Hotel Colon Madrid หรอืเทยีบเท่า  
อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั *** อำหนำเมือ้ค ำ่วดัดีไ้มม่บีเ นกำเ ***  

 
วดัาี ่02 มดีำคม 2563 (4) มำกเนก – บำเด์ซโลดำ 
ดชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของทีพ่กั   

หลงัอาหาร น าคณะท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมอืงมาดรดิ เพือ่น าท่านน่ังรถไฟ สู่เมอืง
บารเ์ซโลนา  

09.16 ด. คณะออกเดนิทางโดย เถไฟ AVE ชัด้ 2 
12.34 ด. คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ ดมือ บำเด์ซโลดำ 

(Barcelona)  เมืองหลักของแควน้กาตาลุญญา 
และเป็นเมืองใหญ่อันดบัสองทัง้ในดา้นขนาดและ
ประชากรของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนียนของคาบสมุทรไอบเีรยี เป็นเมอืงเกา่แก่ที่
มปีระวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของ
โรมนัมาก่อน เคยถูกยดึครองโดยชาตต่ิางๆหลายคร ัง้ รวมทัง้ประเทศฝร ัง่เศสเมือ่ปี ค.ศ. 
1640 เมอืงบารเ์ซโลนาเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการท่องเทีย่ว
ยามราตรทีีร่ ืน่เรงิสนุกสนาน มสีถาปัตยกรรมเก่าแก่ทีส่ าคญัมากมาย เคยเป็นเจา้ภาพ
จดัการแข่งขนักฬีาโอลิมปิกคร ัง้ที่ 22 และเมื่อปี ค.ศ. 1888 เคยเป็นที่จดังานแสดง
สนิคา้โลก (World's Fair)  

13.30 ด. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
 หลงัอาหาร น าคณะท่านเยือน สดำมฟุตบอล Camp Nou เป็นสนามฟุตบอลที่

ยิ่งใหญ่แห่งบารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน จดัเป็นสนามที่ใหญ่ทีสุ่ดในยุโรปและใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของโลก ดว้ยทีน่ั่งในสนามมีความจุถงึ 99,354 ทีน่ั่งและนอกเหนือจะไดเ้ขา้
ชมฟุตบอลแลว้ การไดเ้ขา้ชม พนพนธภณัฑข์อ สโมสเบำเด์ซโลดำ ทีต่ ัง้อยู่ใตส้นาม
แห่งนีย้งัเป็นแรงบนัดาลใจทีด่สี าหรบัทุกๆ ดา้นและแก่ทุกคนอกีดว้ย เพราะความส าเรจ็
ในดา้นใดดา้นหน่ึงมพีลงัทีจ่ะสรา้งแรงบนัดาลใจดีๆ  ใหแ้กผู่ค้น สดำม Camp Nou ที่
นักฟุตบอลทีโ่ด่งดงัทัง้หลายเคยมาสรา้งต านาน เคยเหยียบย่างเขา้ไป ความยิ่งใหญ่ ที่
คุณมองได ้360 องศา จะสรา้งพลงัใหแ้ก่คุณ การไดเ้ขา้ไปถงึหอ้งแต่งตวันักกฬีาของ
ทมีเยือน เช ือ่ว่าสาวกคงจ าไม่ลมืกบัประสบการณแ์บบนี ้รวมถงึลองเดินผ่านอุโมงคท์ี่
นักกฬีาตอ้งผ่านเวลาลงสู่สนาม นอกจากน้ันยงัไดช้มหอ้งสือ่มวลชนทีนั่กข่าวไปประจ า



เพื่อเตรยีมท าข่าว หอ้งทีใ่ชส้มัภาษณ ์ ในพิพิธภณัฑ ์สนามและทมีฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่
ระดบัโลกนีม้ปีระวตัคิวามเป็นมาอย่างไรถูกบนัทกึไว ้นักท่องเทีย่วจะไดช้มภาพนักเตะ
บารซ์า่ ถว้ยรางวลั รวมถงึสนาม Camp Nou จ าลอง เสือ้นักกฬีา เสือ้ของนักกฬีาใน
ต านานอย่างมาราโดน่า, Bernd Schuster ถูกเก็บไวเ้ป็นประวตัิศาสตร  ์ ถว้ยรางวลั 
ความภาคภูมิใจของทีมบารเ์ลโซนาและสาวกทัง้หลาย ถว้ยรางวลัที่จดัแสดงเอาไวม้ี
มากมายถงึ 23 ถว้ย (ลกีลาลกีา้) และอกี 5 ถว้ยส าหรบัแชมเป้ียนสล์กี   
ใหท่้านไดช้มสนาม และ ชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ ทีส่นาม Camp Nou   

 น าท่านผ่านชม รูปป้ันคนดงั (Human Statues) มากมาย เชน่ 
นักดาราศาสตรช์ ื่อดังอ ย่าง เูป ป้ัดกำลนดลโอ (Galileo 
Statues)  แ ล ะ  อ ดุ ส ำ ว เ ีย ์ค เ นส โ ต ดฟอ เ  ์ โ คล ัม บ ัส 
(Christopher Columbus Monument) เป็นอนุสาวรยีบ์น
เสาสูง 60 เมตร สรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่การเดินทางคร ัง้แรก
ของ คร ิสโตเฟอร  ์โคลัมบัส  คร ัง้ที่ เดินทางไปพบประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ท าหน้าที่เป็นสิ่งเตือนว่าครสิโตเฟอรโ์คลัมบัส
รายงานต่อสมเด็จพระราชนีิ Isabella I และ King Ferdinand V 
ทีเ่มอืงบารเ์ซโลน่าหลงัจากเดนิทางไปทวปีอเมรกิาเป็นคร ัง้แรก  

 และด ำา่ำด ถ่ำยเูปดป็ดาีเ่ะลึก กบั คำซำ่ 
มนลล่ำ (Casa Mila) เป็นหน่ึงในผลงานศลิปะ
ดว้ยเอกลกัษณท์ี่เด่นสะดุดตาของตวัอาคารที่
ถูกสรา้งในสไตลอ์ารต์นูโว ที่ดูคลา้ยคลื่นใน
ทะเลและภูเขา มรีะเบยีงรูปรา่งแปลกตาคลา้ยรงั
นก จะเป็นผลงานของใครไปไม่ไดเ้ลย นอกจาก 
อนัตอนี เกาด ี(Antoni Gaudi) ภายในอาคาร
มทีัง้หมด 9 ช ัน้ โดยแบ่งเป็น ช ัน้ใตด้นิที่เป็นโรงจอดรถแห่งแรกของเมอืงบารเ์ซโลนา 
ช ัน้ล่างไวส้ าหรบัท าการคา้ จากน้ันก็เป็นส่วนออฟฟิศในช ัน้ลอย ทีพ่กัของเจา้ของตึก
อยู่ทีช่ ัน้หน่ึง ส่วนช ัน้ที ่2-5 เจา้ของตกึไดท้ าเป็นหอ้งเชา่ ช ัน้ถดัไปเป็นหอ้งใตห้ลงัคา
จดันิทรรศการแสดงประวตั ิผลงานและแรงบนัดาลใจของเกาด ีช ัน้ดาดฟ้าเต็มไปดว้ย
ประตมิากรรมหนิทรายแกะสลกัเป็นรูปทรงประหลาดมากมาย 

ค ำ่  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  
หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
ทีพ่กั โเ แเม AC Hotel Som Marriott Barcelona หรอืเทยีบเท่า 

 
วดัาี ่03 มดีำคม 2563 (5) บำเด์ซโลดำ 
ดชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของทีพ่กั   

น าท่าน เดินทางเขา้สู่  มหนำวนหนำเซำกเำกำฟำมดีลีย 
(La Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรมประจ าเมือง
บารเ์ซโลนาในประเทศสเปนทีอ่อกแบบโดย อนัตอนี เกาด ี
(Antoni Gaudi) สถาปนิกชาวกาตาลา เป็นผลงานที่
เรยีกว่า โมเดิรน์นิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นลกัษณะ
อารต์นูโว ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ผลงานชิน้นี้เร ิม่สรา้ง
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 มีก าหนดก่อสรา้งหอคอยทัง้หมด 18 
หอคอย นับตัง้แต่ปีเร ิม่สรา้งจนถงึปัจจุบนัสรา้งเสรจ็ไปแลว้

เพียงแค่ 8 หอคอย งานคบืหนา้  ไปประมาณรอ้ยละ 50 สถาปนิกผูอ้อกแบบ อนัตอนี 
เกาด ีถูกรถรางทบัเสยีชวีติเมือ่ปี ค.ศ. 1926 โดยศพของเขาไดถู้กฝังไวใ้ตม้หาวหิาร
ซากราดาฟามเีลยีแห่งนีด้ว้ย แมเ้ขาจะเสยีชวีติไปแลว้ แต่ผูร้ว่มงานของเขายงัคงสานต่อ



โครงการโดยอาศยัรูปถ่าย ภาพรา่ง และแบบจ าลองทีไ่ดท้ าไว ้แต่แลว้ในปี ค.ศ. 1936 
โครงการก็ตอ้งหยุดชะงกัเพราะสงครามกลางเมือง หอ้งใตด้ินและแบบจ าลองอย่าง
ละเอยีดก็ถูกเผาท าลาย แต่เมือ่สิน้สุดสงครามทมีงานก็กลบัมาท างานกนัต่อ โดยอาศยั
ภาพรา่ง ภาพถ่ายและแบบจ าลองอา้งอิงจากส่วนอื่นๆ ที่รอดพน้จากการถูกท าลาย 
ภายหลงัไดน้ าคอมพิวเตอรม์าใชอ้อกแบบ แต่ถงึจะใชเ้ทคโนโลยมีากมายมาชว่ย กว่า
โครงการนีจ้ะเสรจ็ก็อกียาวไกลถงึปี ค.ศ. 2026 ในอนาคต ไกเ้บักำเขึด้าะดบยีดใหน้
ดป็ดมเกกโลกโกยอ คก์ำเสหนปเะชำชำตน หนเอื ยูดดสโก ดมือ่ปี ค.ศ. 1984 

ดาีย่   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
หลงัอาหาร น าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ สวดสำธำเณะปำเค์กูดอล (Park Guell)  

สวนสาธารณะที่เป็นผลงานการสรา้งสรรคข์องสถาปนิกอนัตอนี เกาดี อี กูรเ์นต 
(Antoni Gaudi i Cornet) หรอืทีรู่จ้กักนัใน นาม เกาด ีสถาปนิกชาวคาตาลนัประเทศ
สเปน ทีม่สี่วนในการเคลือ่นไหวในแบบโมเดริน์นิสโม (อารต์นูโว) และมชี ือ่เสยีงเร ือ่งงาน
ออกแบบที่มีความเป็นเอกลกัษณแ์ละเป็นตวัของตวั เองอย่างสูง  ปารค์ กูเอล คือ 
สวนสาธารณะทีเ่รยีกไดว้่าไม่ธรรมดาเหมอืนสวนสาธารณะ เน่ืองจากภายในสวนน้ันถูก
ตกแต่งไปดว้ยงานปฎมิากรรม สถาปัตยกรรม ศลิปกรรมทีป่ระดบัตกแต่งลวดลายดว้ย 
เคร ือ่งกระเบือ้งโมเสกนับลา้นชิน้ ขอแนะน าว่าตอ้งไม่พลาดไปชม "มงักรโมเสก" 
(Mosaic dragon) ทีไ่ต่คลานบนบนัไดน ้าพุ อนัเป็นขวญัใจของนักท่องเที่ยวจากทั่ว
โลกอกีดว้ย  นอกจากนีแ้ลว้ ปารค์ กูเอล คอื สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้ใหผ้สมผสานไป
กบัธรรมชาตอิย่างกลมกลนื โดยเฉพาะตกึอาคารรูปทรงแปลกๆทีไ่ดร้บัความสนใจจาก
นักท่องเทีย่ว และมอีทิธพิลต่อ เมอืงบารเ์ซโลนามากว่า100 ปี โดยสวนตัง้อยู่บนเนินเขา
เอล คารเ์มล (El Carmel) อยู่ใกล ้ๆ กบัเมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona)  ปัจจุบนัปารค์ กู
เอล เป็นส่วนหน่ึงของผลงานที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยูเนสโกในปี 2005 ที่ โดยสวนสาธารณะแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี  1900 - 
1914 โดยในชว่งแรกๆน้ันสวนยงัคงเป็นส่วนบุคคล แต่ต่อมาในปี 1922 จงึกลายมา
เป็นทีส่าธารณะ และไดก้ลายมาเป็นจุดดงึดูดนักท่องเทีย่วทีม่วีคามส าคญัมากแห่งหน่ึง
ของเมอืงบารเ์ซโลนา ใหท่้านอสิระ เดนิเล่นถ่ายภาพเก็บความสวยงามตามอธัยาศยั  

ค ำ่ อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
หลงัอาหารน าท่านชม กำเแสก เะบ ำฟลำดม โก  ้การ
แสดงชือ่ดงัซ ึง่เป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดต่อกนัมาและเป็นการ
แสดงทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศสเปน  

จากน้ัน เดนิทางกลบัเขา้สู่ทีพ่กั 

ทีพ่กั โเ แเม AC Hotel Som Marriott Barcelona 
หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 



 วดัาี ่04 มดีำคม 2563 (6) บำเด์ซโลดำ - อนสตลับูล 
ดชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของทีพ่กั   

น าท่านผ่านชม ศำลำวำ่กำเดมอื  ดบอเล์นด    
จากน้ัน ท่าน เดนิทางขึน้สู่ ดดนดดขำมอ ตคู์อนก Montjuic  (ไม่รวมค่าขึน้กระเชา้) 
เพือ่น าท่านชมววิของเมอืงบารเ์ซโลน่า 
โดยเนินเขาลูกนี้ตัง้อยู่ทางดา้นหลัง
ของพิพิธภณัฑศ์ลิปะแห่งคาตาลนั ซ ึง่
เป็นบรเิวณทีส่เปนใชเ้ป็นทีส่รา้งสนาม
โอลมิปิกในปี 1992 โดยวธิกีารขึน้ไป
บนเขาก็คือน่ังกระเชา้ขึน้ไป ใชเ้วลา
ในการเดินทางประมาณ 15 นาทีก็ถึง
ที่หมาย แถมในระหว่างทางยังมีวิว
สวยๆ  ของ เมือ งให ้ได ้ผ่ อนคลาย
อารมณอ์ีกต่างหาก และพอขึน้ไปถึง
ขา้งบนเขาเบือ้งหนา้จะเป็นที่ต ัง้ของปราสาท Montju โดยปัจจุบนัที่น่ีคือพิพิธภณัฑ  ์ 
ประวตัศิาสตรข์องแควน้ Catalonia ค่ะ ซ ึง่เป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดเลย โดยเฉพาะตรง
ลานขา้งบนตวัปราสาท จะสามารถมองเห็นวิวของเมืองบารเ์ซโลน่าทุกจุดทุกมุมได ้
แบบ 360 องศา 
ผ่ำดชม ปเะตูชยัดก่ำแก่  ปเะจ ำดมือ บำเด์ซโลดำ (Arc De Triomf of 
Barcelona) สรา้งจากอิฐสีแดง มีความ
ละเอยีดสวยงามและ วจิติรกว่าประตูชยัใดใน
ทวีปยุโรป ดว้ยดีไซนแ์บบ Neo-Mudejar 
สไตล ์ ส ร า้ งขึ ้น ใน โอกาส  Barcelona 
World Fair ในปี ค.ศ. 1888 บรเิวณเดียว 
ผ่ำดชม สวดสำธำเณะซนวาำดกลลำ 
(Ciutadella Park) เป็นสวนสาธารณะ
ของชาวเมืองที่สวยงามร่มร ืน่ มีอนุสาวรยี ์
น ้าพุขนาดใหญ่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ภายใน  

ดาีย่   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
หลงัอาหาร น าคณะท่านเดนิทางสู่ สดำมบนด ดมอื บำเด์ซโลดำ (ปเะดาศสดปด)  

18.15 น. คณะออกเดนิทางโดย สำยกำเบนดดตอเก์นส แอเไ์ลด ์เทีย่วบนิที ่TK 1856 
23.50 น. คณะเดนิทางถงึ ดมอื อนสตลับูล (ปเะดาศตุเก)ี เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง     
 
วดัาี ่05 มดีำคม 2563 (7) อนสตลับูล – กเุ ดาพฯ  
01.50 น. คณะออกเดนิทางโดย สำยกำเบนดดตอเก์นส แอเไ์ลด ์เทีย่วบนิที ่TK 068 
15.10 น. คณะเดินทางถึง า่ำอำกำศยำดสุวเเณภูมน โดยสวัสดิภาพ พรอ้มดว้ยความ

ประทบัใจ     

 
 
 
 
 



อตัเำค่ำบเนกำเ 
 

 

 
*** มกัจ ำา่ำดละ 50,000 บำา 3 วดั หนล ักำเจอ  
และจ่ำยส่วดาีด่หนลอื 45 วดั กอ่ดกำเดกนดาำ  *** 

อตัเำคำ่บเ นกำเเวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัรวมภาษสีนามบนิ 
 ค่าทีพ่กัโรงแรม(หอ้งละ 2 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้เขา้ประเทศกลุม่ยุโรป (สถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรบัอากาศ และ บรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าตั๋วเขา้ชมฟุตบอล ตัว๋าีด่ั่  CAT 2 Long Side  
 ค่าบรกิารหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ ใหบ้รกิารท่องเทีย่วตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คำ่านปไกกา์อ้ ถนด่ 
 คำ่านปคดขบัเถาอ้ ถนด่ 

อตัเำดีไ้มเ่วม 
 คำ่ภำษมูีลคำ่ดพนม่ 7% ภำษหีนกั ณ าีจ่่ำย 3% กเณีตอ้ กำเใบดสเจ็ 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้20 กโิลกรมัต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั 

กเณียกดลนกกำเดกนดาำ  
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 40 วนักอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 30 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
4. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมผีลท าให ้

คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บรษิัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความ
เสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระ
ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่
ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูต
ฯ เรยีกเก็บ  

6. กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่า
ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและ
ค่าบรกิารยื่นวซีา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้) ค่า
ส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

7. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื
ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ 
ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

ก ำหนดกดกนดาำ  

28ก.พ.-5ม.ีค. 63 

ผูใ้หนญ่พกั 

หนอ้ ละ 2 าำ่ด 
พกัดกีย่ว 
จำ่ยดพนม่ 

124,900.- 7,500.- 



ดอกสำเใดกำเขอยืด่วซีำ่ปเะดาศดช ดกด้เะยะดวลำใดกำเยืด่ 15 วดัา ำกำเ ผูด้กนดาำ 
ตอ้ มำสแกดลำยดนว้มอื ณ สถำดาูต ตำมวดั และดวลำาีด่กัหนมำย 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่ม

เก่า ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ
อนุมตัวิซีา่  

2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่าน้ันและควรมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน)  
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส 

(ถา้ม)ี   
4. ใบเบัเอ กำเา ำ ำดจากบรษิทัที่ท่านท างานอยู่ตอ้ ดป็ดภำษำอ ักฤษดา่ำดั้ด โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษิทันี ้และชว่งเวลาทีข่อลางาน 
เพือ่เดนิทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด  

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนดั สอืเบัเอ าีค่กัไวไ้ม่ดกนด 3 ดกอืด 
พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐานการเงนิของบรษิทัฯยอ้นหลงั 6 เดอืน  

6. เำยกำเดกนดบญัยอ้ดหนล ั 6 ดกอืด(Statement) พรอ้มส าเนาสมุดบญัชเีงินฝาก ประจ า
หรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงิน
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสู่
ภูมลิ าเนา **สถำดฑูตไมเ่บัพนจำเณำบญัชกีเะแสเำยวดั**  

7. กรณีที่บร ิษัทของท่านเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพือ่แสดงความ
รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที่
จดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนดั สอืเบัเอ จำกาำ สถำบดักำเศกึษำ (ตวัจรงิ) 
เท่าน้ัน  

9. กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมาย
ยินยอม โดยทีบ่ดิา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร ือ่งแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตร
เดนิทางไปกบัอกีท่านหน่ึงได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต
ลงลายมอืชือ่และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  

10. รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกุล,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิี่นอ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบุตรของผู ้
เดนิทาง  

11. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้
เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 
และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม
เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเชน่กนั  

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต
เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเร ือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั  

 
 
 
 
 



โปเกกเอกเำยละดอยีกดป็ดภำษำอ ักฤษใหนค้เบถว้ด ดพือ่ปเะโยชดใ์ดกำเยืด่วซีำ่ขอ า่ำด 
กเุณำกเอกขอ้มูล ดป็ดภำษำอ ักฤษ ชือ่ ดำมสกุล ตเ ตำมหนด้ำพำสปอเต์ 
1. ช ือ่ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)…......................................................................... 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................. ปี   สถานทีเ่กดิ .................................... 
3. ช ือ่ / นามสกุลเดมิ (หากม)ี .................................................................................................................... 
4. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ............................................................................................................ 
.................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................... 
โทรศพัทบ์า้น ....................................................................มอืถอื.................................................................. 
5. อาชพีปัจจุบนั ................. .......... ....................................... ต าแหน่ง ..................................................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ ..................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่........................................................................................................ รหสัไปรษณีย ์............................... 
โทรศพัทท์ีท่ างาน ............................. .......... .............................  โทรสาร .................................................. 
6. สถานภาพ   (.....) โสด  (.....) สมรส  (.....) หย่า   (.....) ม่าย    (.....) แยกกนัอยู่ 
**ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 
ชือ่-นามสกุล...................................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ................................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ................................................................................................................. 
โทรศพัทท์ีบ่า้น ........................................... .......... .....................  มอืถอื ................................................... 
7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 
ชือ่-นามสกุล .......................................................................   ความสมัพนัธ ์.............................................. 
ชือ่-นามสกุล .......................................................................   ความสมัพนัธ ์.............................................. 
ชือ่-นามสกุล .......................................................................   ความสมัพนัธ ์.............................................. 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรุณาระบุสถาบนัการศกึษา .............................................................   
ทีอ่ยู่ ....................... ......................................................... ............................................................................ 
รหสัไปรษณีย ์....... .......... ...............โทรศพัท ์………..............................Email : ……………………………. 
9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวซีา่หรอืไม่    ไม่เคย ( ...... )                    

เคย   ( ...... ) ประเทศ........................................................... 
10. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 
    10.1  หอ้งพกั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน    TWN (เตยีงแยก) ..........หอ้ง   DBL  (เตยีงเดีย่ว) ..........หอ้ง    
    10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 
    10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 
    10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 
    10.5  หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    
    10.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
11. อาหาร         ไม่ทานเนือ้ววั  ไม่ทานเนือ้หมู ไม่ทานสตัวปี์ก ทานมงัสวริตั ิ

อืน่ๆ.............................................. ................... ................................. 
แพอ้าหารชนิดไหนบา้ง ................................................ ..................... 

12. หมายเลขสมาชกิ รอยลั ออรค์ดิ พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถา้ม)ี .................................... 
13. รเีควสทีน่ั่ง.........................................................(รมิทางเดนิ/รมิหนา้ต่าง/อืน่ๆ)  
(าำ บเ นษาัฯ จะแจ ้าำ สำยกำเบนดฯ ตำมาีเ่ดีควสมำ แตไ่ม่สำมำเถกำเดัตไ์กด้ลย ขึด้อยู่
กบัพนจำเณำขอ าำ สำยกำเบนด หนเอืาำ กเุป๊าวัเด์ป็ดหนลกั) 


