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วันที& 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัJน4 สนามบินสุวรรณภูมเิคาน์เตอร์

สายการบินเอทิฮดั (EY) พบเจ้าหน้าที4ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที& 2  กรุงเทพ-มาดริด-พระราชวังหลวง-จัตุรัสพลาซ่ามาร์ยอ-จัตุรัสปูเอร์ตาเดลโซล 
  อนุสาวรีย์นํ Jาพุซีเบเลส-ประตูเมืองเก่า 
00.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบนิเอทิฮัด (EY) เที4ยวบินที4 EY405 (00.10-

04.05) / EY75 (07.30-12.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 18 ชั8วโมง :; นาที (รวมเวลาแวะ
เปลี8ยนเครื8องที8สนามบินอาบูดาบี) บริการอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงมาดริด ประเทศสเปน หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ8นช้ากว่า
ประเทศไทย 6 ชั8วโมง) 



KER140811-EY สเปน 8วัน5คนื 
นําท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด(MADRID) เป็นหนึ4งใน
เมืองที4ปกครองตนเอง ในสิบเจ็ดเมืองของสเปน และ
เป็นเมืองหลวงที4ใหญ่ที4สดุของประเทศสเปน ที4มากไป
ด้วยมนต์เสน่ห์ที4น่าหลงไหล มีสีสันพร้อมสร้างความ
ประทับให้กับผู้ที4มาเยือนเป็นอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ4ง
ของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าชมพระราชวังหลวงแห่งกรุงมาดริด
(ROYAL PALACE OF MADRID) พระราชวังแห่งนี T
ก่อสร้างขึ Tนในปี ค.ศ.1738 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บา
โรก บนเนินเขาริมฝั4งแม่นํ Tาแมนซานาเรส สร้างขึ Tนมา
ด้วยหินทั Tงหลังว่ากันว่าเพื4อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ ด้าน
ในของพระราชวังมีขนาดใหญ่มากมีห้องจํานวนมาก
ถึง 3,418 ห้อง แต่เปิดให้นักท่องเที4ยวเข้าชมได้เพียง 
50 ห้อง และไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพด้านใน ดังนั Tน
นักท่องเที4ยวต้องฝากกล้องไว้ที4 ล็อกเกอร์ด้านนอก 
ภายในพระราชวังแห่งนี Tตกแต่งไว้อย่างวิจิตรสวยงาม 
ของหลายๆ ชิ Tนที4ตกแต่งอยู่ด้านในบางชิ Tน ก็มาจาก
ประเทศฝั4งเอเชีย จากนั Tนนําท่านช้อปปิ Tงพร้อมเดินชม
จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ(PLAZA MAYOR) เป็นแหล่ง 
ช้อปปิ Tง ที4แสดงให้เห็นความเป็นชาวมาดริด  ลักษณะ
เป็นพื Tนที4ลานโล่งของจตัุรัสแห่งนี T มีเพียงอนุสาวรีย์อยู่
ตรงกลางลาน ซึ4 ง เ ป็นประติมากรรมรูปปัJนของ
กษัตริย์ฟิลิเปที& 3  นั4งบนหลงัม้าขณะยกเท้าย่างก้าว 
ด้านหลังเป็นสถาปัตยกรรมที4งดงามแห่งจัตุรัส Casa 
de la Panaderia ประติมากรรมอีกชิ Tน ณ จัตุรัสแห่งนี T
ที4เป็นสญัลักษณ์ของที4นี4เช่นกนัคือ ประติมากรรมสีดํา
รูปหมีกินผลมาโดรโย่ ESTATUA DEL OSO Y EL 
MADRONO) และมีเหล่าศิลปินที4มาแสดงผลงานที4นี4 
แม้แต่การสู้วัวกระทิงที4เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
การต่อสู้ของสเปนที4เป็นที4รู้จักกนัทั4วโลกก็สามารถหา
ชมได้ที4นี4 มีคาเฟ่ สินค้าแฟชั4น ร้านอาหาร เครื4องดื4ม และร้านค้าต่างๆ  นําท่านแวะจตุรัสปูเอร์ตา เดล 
โซล PUERTA DEL SOL) เป็นอีกหนึ4งจัตุรัสในเมืองมาดริดที4เชื4อมต่อกับ Plaza Mayor เป็นสถานที4
ผู้คนนิยมใช้เป็นจุดนดัหมายเพื4อไปต่อยงัจุดอื4นๆ อาคารเก่าที4ด้านบนเป็นหอนาฬิกาเป็นเอกลกัษณ์ของ
ที4นี4 ตรงด้านหน้าที4เป็นจั4วของอาคาร นําท่านแวะชมอนุสาวรีย์นํ Jาพุซีเบเลส(FUENTE DE CIBELES) 
อนุสาวรีย์ที4เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ4งในกรุงมาดริด ที4ขึ Tนเพื4อสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน และใช้
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เป็นสถานที4เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง นําท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ และแวะชม
ประตูเมืองเก่า (PUERTA DE ALCALA)  อดีตเป็น
ประตูโซนกลางยังมีเหมือนชั Tนที4สองขึ Tนไปเหมือนมี
อาคารอีกชั Tนหนึ4ง ประตูมีทางเข้าทั Tงหมด 5 ทางเข้า 
แบ่งเป็น 3 ประตูซุ้มโค้งโซนกลาง มีความงามและมี
ขนาดใหญ่โดดเด่น มีมุมมองผ่านช่องประตูไปเห็น
เ มืองที4 งดงาม สุดท้ายนําท่านผ่อนคลายไปกับ
สวนสาธารณะ (RETIRO PARK) เป็นอุทยานของ
ราชวงศ์สเปนที4พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะ
ให้กบัประชาชนให้เข้ามาพกัผ่อนตามอธัยาศยัเพราะที4นี4มีทั Tงสถาปัตยกรรมรุ่นเก่าที4ยงัสวยคลาสสิคอยู่ 
อีกทั Tงแบ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม ห้องสมุด ศูนย์กีฬา ของท้องถิ4น และเป็นที4จัดกิจกรรมประจําปี มีการ
แสดงพุ ดอกไม้ไฟ สวยงาม ที4นี4มีความสมบูรณ์ ร่มรื4น เหมาะสําหรับการพักผ่อน ในบรรยากาศสวยๆ 
ของสวนและกิจกรรมในทะเลสาบ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที& AC HOTEL ATOCHA MADRID ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
วันที& 3  มาดริด-โตเลโด-มหาวิหารแห่งโทเลโด-ช้อปปิJง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางเข้าสูเ่มืองโตเลโด(TOLEDO) โตเลโด
เป็นเมืองหลักๆ ของประเทศ และองค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เมืองนี Tเป็นแหล่งมรดกโลก เนื4องจากมี
มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมาย
ในฐานะหนึ4งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั Tง
ยังเป็นสถานที4ที4ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาว
คริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย โตเลโด
ในอดีตมีชื4อเสียงจากการผลิตเหล็ก(โดยเฉพาะดาบ) 
และยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตมีดและเครื4องมือ
เครื4องใช้ที4ทําจากเหล็กจนมาถึงปัจจุบนั นําท่านเข้าชม
มหาวิหารแห่งโทเลโด(TOLEDO CATHEDRAL) 
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคอันมหัศจรรย์ของเมือง
โทเลโด มหาวิหารที4แห่งนี Tเป็นหนึ4งในสถานที4ทาง
ศาสนาคริสต์ที4สําคญัที4สดุ และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั
ที4 2 ของสเปน สร้างในศตวรรษที4 13 เวลาก่อสร้างนาน
กว่า 200 ปี มีความงดงามอลังการของสถาปัตยกรรม
สไตล์โกธิค ภายในมีสถานที4ศักดิxสิทธิxมีโบสถ์ใหญ่สองแห่งคือโบสถ์ El Greco's เป็นการตกแต่งอย่าง
วิจิตรด้วยไม้แกะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ!! เมนูข้าวผัดสเปน ** 

นําท่านผ่อนคลายด้วยการเดินช้อปปิ Tงที4 เอาท์เล็ท 
(LAS ROZAS VILLAGE)  มีสินค้าแบรนด์เนมชั Tนนํา
ม า ก ม า ย  อ า ทิ  Armani, Burberry, Calvin Klein, 
Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, 
Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, 
Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, 
Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, 
Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, 
Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ จนถึงเวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางกลบัสูก่รุงมาดริด (MADRID)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที& AC HOTEL ATOCHA MADRID ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที& 4  กรุงมาดริด-บาเลนเซีย-มหาวิหารบาเลนเซีย-หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองบาเลนเซีย(VALENCIA) เป็น
เมืองหลักอีกหนึ4งเมือง เป็นเมืองที4มีขนาดใหญ่เป็น
อัน ดับ ที4  3 ของป ระ เ ท ศสเ ป น  และยัง เ ป็ น ย่ าน
อุตสาหกรรมใหญ่ริมชายฝั4งโกสตาเดลอาซาอาร์ นํา
ท่านแวะเก็บภาพเมืองแห่งศิลปะและพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์(CITY OF ARTS AND SCIENCES) 
เ ป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที4 ใหญ่ที4สุดในสเปน 
ภายในมีการจัดนิทรรศการถาวรทางวิทยาศาตร์เป็น
จํานวนมาก ซึ4งตวัอาคารมีรูปทรงคล้ายกับยานอวกาศ
ที4ลํ Tายุคลํ Tาสมยั เป็นทั Tงโรงละครโอเปร่า พิพิธภณัฑ์ โรง
ภาพยนตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ จนกล้ายเป็น
สัญลักษณ์เด่นหรือสัญลักษณ์ประจําเมืองของทางฝั4ง
ย่านเมืองใหม่เลยก็ว่าได้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านถ่ายภาพและชมความสวยงามของมหาวิหาร
บาเลนเซีย(VALENCIA CATHEDRAL)  เ ป็นมหา
วิหารพระแม่มารีย์วาเลนเซียที4สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ของ
คริสต์ศาสนา นิกายโรมนัคาทอลิก มีการส่วนผสมของศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมยั ทั Tงโรมนั เรเนสซอง บา
โร้ก นีโอคลาสสิค ภายนอกอาคาร มีรูปปั Tนที4อยู่ในแต่ละช่องตรงซุ้มประตู ผนังอาคารที4เป็นลกัษณะใช้
อิฐก้อนก่อเป็นอาคาร ให้ท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ ตามอธัยาศยั จากนั Tนนําท่านแวะเยี4ยมชม
อนุสาวรีย์ของเมืองบาเลนเซีย หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ(TORRES DE SERRANOS) เป็น
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ป้อมปราการทางฝั4งย่ายเมืองเก่าในยุคกลางที4ตั Tงอยู่ประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า 
หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ เป็นหนึ4งในสิบสองประตู
ของกําแพงเมืองโบราณเมือง บาเลนเซีย ปัจจุบันเป็น
หนึ4งในอนุสรณ์สถานที4ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ดีที4สุด
แห่งหนึ4ง และยังถือว่าเป็นหนึ4งในจุดชมวิวเมืองที4ดี
ที4สดุของของเมืองบาเลนเซียอีกด้วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที& HOTEL MELIA VALENCIA ระดับ 4 ดาว

หรือเทียบเท่า 
 

วันที& 5  บาเลนเซีย-มอนต์เซอร์รัต-รูปปัJนพระแม่มารีดํา-บาร์เซโลนา 
  ถนนคนเดินลารัมบลาส-บ้านบัตโล่-ชมวิวเมืองบาร์เซโลนา-ระบําฟลาเมงโก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง เ ข้ า สู่ เ มื อ ง ม อ น ต์ เ ซ อ ร์ รั ต
(MONTSERRAT) และพาท่านนั& ง FUNICULAR ขึ Jน
ชมมหาวิหารศักดิxสิทธิxในหุบเขา ของสเปน บนภูเขา
มอนต์เซอร์รัตยังเป็นที4ตั Tงของ “ซานตามาเรีย เดอ 
มอนต์เซอร์รัต” อีกหนึ4งมหาวิหารศักดิxสิทธิxที4ตั Tงอยู่บน
ระดับความสูง 1,236 เมตร ภายในมหาวิหารยังเป็นที4
ประดิษฐานของ รูปปัJนพระแม่มารีดํา (BLACK 
MADONNA หรือ BLACK VIRGIN) และยังมีความ
เชื4อว่า ในบริเวณมหาวิหารหรือในหุบเขาแห่งนี T อาจ
เป็นที4ที4ซ่อนของศักดิxสิทธิxตามตํานานความเชื4อใน
ศาสนาคริสต์ ปัจจุบันมหาวิหาร ซานตามาเรีย เดอ 
มอนต์เซอร์รัต ได้กลายเป็นหนึ4งในจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมของนักท่องเที4ยวว่ามีโอกาสต้องเดินทางมา
เยี4ยมเยือน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั Tนนําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองบาร์เซโลนา
(BARCELONA) เป็นเมืองที4มีขนาดใหญ่ และมีขนาด
ของประชากรเยอะที4สุดในประเทศสเปน บาร์เซโลนา
เ ป็ น เ มื อ ง ท่ า สํ า คัญ  แ ล ะ เ ป็ น เ มื อ ง เ ก่ า แ ก่ ที4 มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของ
โรมันมาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่างๆ หลายครั Tง 
แต่ ปัจจุบันกล้ายเ ป็นเ มืองที4 มีชื4 อ เ สียงด้านการ
ท่องเที4ยว โดยเฉพาะการท่องเที4ยวยามราตรีที4รื4นเริง
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สนุกสนาน เป็นเมืองชั Tนนําที4มีนกัท่องเที4ยว เศรษฐกิจ งานแสดงสินค้า และวัฒนธรรมที4ดีที4สุด รวมถึง
ชื4อเสียงทั Tงด้านการค้า การศึกษา สื4อความบันเทิง แฟ
ชนั วิทยาศาสตร์ และศิลปะ จนได้ชื4อว่าเป็นเมืองใหญ่
เมืองหนึ4งของโลก อิสระให้ท่านช้อปปิ Tงที4ถนนคนเดิน
ลารัมบลาส(LA RAMBIAS) เป็นถนนคนเดินในย่าน
บาร์เซโลน่าที4มีชื4อเสียงเป็นที4รู้จกักันเป็นอย่างดีในหมู่
ชนพื Tนเมืองและนักท่องเที4ยว สองข้างทางเต็มไปด้วย
ต้นไม้ใหญ่สีเขียวสดใส คู่เคียงกันไปกับถนนทั Tงเส้น 
เป็นแนวต้นไม้ที4อยู่ในท่ามกลางตึก อาคารสถานที4 ที4
เป็นวิวเมืองทั Tงหมด ที4นี4มีของขายที4ตั Tงกันอยู่เรียงราย
ตลอด 2 ข้างทางถนน เรียกว่ามีสินค้ามากมายให้ได้
เดินเลือกชมอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดแบบ
สเปนแท้ ของฝากต่างๆ อาหารการกิน และยงัมีบรรดา
งานประติมากรรมต้นตํารับสเปนที4ถูกสร้างขึ Tนตั Tง
ตระหง่านวางกันอยู่เต็มไปหมดตลอดทางเดิน เป็น
ความงดงามแบบสเปนแท้ๆ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกช้
อปปิ Tงกนั และถนนเส้นนี Tจะทอดยาวจนเชื4อมต่อกบัจัส
ตุ รัส(PLACA DE CATALUNYA) เป็นจัตุรัสขนาด
ใหญ่ในใจกลางเมืองบาร์เซโลนาซึ4งโดยทั4วไปถือว่าเป็น
ทั Tงใจกลางเมืองและ สถานที4ที4 เ มืองเก่า เ ป็นจุด
เชื4อมต่อเมืองศนูย์กลางในการเดินทางต่อไปยงัที4ต่างๆ 
ระหว่างเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ ถือว่าเป็นถนนสายหลกั
ของเมือง เพราะมีทั Tงรถบัส รถไฟใต้ดิน มีจุดเริ4มต้น 
และปลายสายที4นี4   แต่สําหรับที4นี4 เองก็ยังมีร้านค้า
มากมายมารวมตวักนั ให้ท่านได้เลือกซื Tอหาสินค้า อีก
ทั Tงท่านที4นิยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ก็มีให้ท่านได้ชม 
พร้อมทั Tงยังมีจุดเด่นคือ อ่างนํ Tาพุ ตั Tงอยู่บริเวณทางที4
เข้าสู่ด้านใน จัตุรัสที4นี4มีความสวยงามและมีบริเวณที4
กว้างถูกปกคลมุไปด้วยสนามหญ้าสีเขียวมองแล้วรู้สึก
สบายใจและสบายตา นําท่านเยี4ยมชมสถาปัตยกรรม 
ค ฤ ห า ส น์ ช ว น ฝั น แ ห่ ง บ า ร์ เ ซ โ ล น า ( CASA 
BATLLO) ผลงานชิ Tนเอกของ อันตอนี เกาดี ที4ถูกสร้างมาตั Tงแต่ ค.ศ.1877 เป็นอาคารใจกลางของบาร์
เซโลนา โดยคําว่า “คาซ่า” เป็นภาษาสเปน แปลว่า บ้าน ส่วน “บัตโล่” มาจากชื4อตระกูลบตัโล่ (Batllo) 
ซึ4งเป็นเจ้าของและมีความรํ4ารวยจากธุกิจสิ4งทอในสมยันั Tน ด้วยความต้องการที4จะแสดงความมั4งคั4งของ
ตน ตระกูลบตัโล่จึงได้ว่าจ้าง อนัตอนี เกาดี T มาเป็นผู้ออกแบบตกแต่งอาคารพานิชย์เก่าแห่งนี T และความ
โดดเด่นของที4นี4 คือการตกแต่งด้วยกระเบื Tองโมเสกหลากสีสนัชิ Tนเล็ก ๆ ที4ถูกประดบัประดาเต็มผนงั รวม
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ไปถึงระเบียงกระจกชั Tน 2 ที4ถูกออกแบบให้มีรูปทรงโค้ง ส่วนหลงัคาถูกตกแต่งด้วยกระเบื Tองสีเข้มรูปทรง
คล้ายหลงัมงักร ไล่สีเริ4มตั Tงแต่กระเบื Tองสีม่วง สีนํ Tาเงิน สีชมพ ูและสีเขียว ที4แห่งนี Tยงัถูกยกให้เป็นอญัมณี
แห่งสถาปัตยกรรม สดุท้ายนําท่านไปยงั เนินเขาแห่ง
เมืองบาร์เซโลนา(MONTJUIC) นับเป็นจุดชมวิวที4มี
ชื4อเสียงของบาร์เซโลน่า เป็นเนินเขาที4มีขนาดกว้าง
ใหญ่ ท่านจะได้ชมวิวสถานที4ที4สําคญัของเมือง ที4นี4เป็น
จุดที4นิยมไปชมวิวกันมากที4สุด มีลักษณะเป็นเนินเขา
เกือบจะเป็นหน้าผาสงูชนัทําให้มองเห็นอ่าวที4สวยงาม
ของเมืองที4อยู่เบื Tองล่าง เห็นชายหาดสวยงาม ท่าเรือ
บาร์เซโลนา  รวมไปถึงเห็นยอดมหาวิหารซากราด้า 
ฟามีเลีย อีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **พร้อมชมโชว์ ระบําฟลาเมงโก** 
พักที& HOTEL BARCELO SAINT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที& 6  สวนสาธารณะปาร์กเกวย์-มหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย-สนามฟุตบอลบาร์เซโรนา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเข้าชมสวนสาธารณะปาร์กเกวย์(PARK 
GUELL) เป็นสวนที4มีประติมากรรมของ เกาดี ที4ได้รับ
การขึ Tนทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันสวนปาร์กเกวย์ 
เ ปิ ด ใ ห้ นัก ท่ อง เที4 ย วซื Tอตั� ว เ ข้ ามา เยี4 ย มชมงาน
สถาปัตยกรรมชั Tนครูของ เกาดี อย่าง รูปปั Tน “el drac” 
หรือ มังกรสีรุ้งที4กลายมาเป็นสัญลักษณ์สําคัญของ 
Barcelona และชมวิวของเมืองที4เห็นไปจนถึงทะเลได้
อย่างสวยงาม จากนั Tนนําท่านเข้าเยี4ยมชม มหาวิหาร
ซากราด้า ฟามีเลีย(THE SAGRADA FAMILIA) ซึ4ง
เป็นสถาปัตยกรรมประจําเมืองบาร์เซโลนา ออกแบบ
โดยอันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวกาตาลา  ด้วยความ
สวยงามอลงัการ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ของวิหาร
แห่งนี T จึงทําให้ได้ขึ Tนทะเบียนเป็นมรดกโลก มีความ
ยิ4 ง ใ ห ญ่ เ ที ย บ เ ท่ า  สน ามห ลวง  �  สน าม  ด้ วย
แนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตัวอาคารบรรจง
ประดับด้วยโมเสคจากเวเนเชี4 ยน  ประดับด้วย
ปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ Tนจากศิลปิน
สเปน ภายในมหาวิหารใช้เสาสงูรับนํ Tาหนกัแทนการใช้
กําแพงแบบโบสถ์ทั4วไป ทําให้ด้านกําแพงสามารถ
เลือกใช้กระจกที4ปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องผ่านได้ เสา
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สงูออกแบบให้คล้ายต้นไม้ซึ4งโบสถ์นี Tถูกสร้างขึ Tนมามากกว่า  ¡¢ ปี นบัตั Tงแต่ปี ค.ศ.  ££� ที4เริ4มวางศิลา
ฤกษ์ ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งนี Tก็ยงัดําเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านแวะชมและถ่ายภาพ สนามฟุตบอลบาร์เซโรนา(CAMP NOU STADIUM) เป็นชื4อของสนาม
ฟุตบอลที4ยิ4งใหญ่แห่งบาร์เซโลนา จดัเป็นสนามที4ใหญ่
ที4สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ที4นั4งใน
สนามสามารถมีความจุถึง 99,354 ที4นั4ง สําหรับแฟน
คลับฟุตบอลทีมบาร์เซโลนาหรือบาร์ซ่าที4ติดตาม
ผลงานของทีมอยู่ จะทราบดีว่ามีสมาชิกในทีมที4เด่นๆ 
คือ เมสซี4  (Messi) ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที4
ระลึก พร้อมชมสนาม ชมความยิ4งใหญ่ทั Tงที4 เป็น
รูปธรรมและนามธรรมของสนาม Camp Nou และ
สโมสรฟุตบอลบาร์ซาที4โด่งดงั จากนั Tนนําท่านช้อปปิJง
ที&  ลา โรคค่า เอาท์เลต (LA ROCA VILLAGE 
OUTLET) เป็นเอาท์เลตที4รวบรวม ทั Tงเสื Tอผ้า กระเป๋า 
สินค้าแบรนด์เนม เป็นเอาท์เลทที4มีขนาดใหญ่และอยู่
ใกล้เมืองบาร์เซโลนา ให้ท่านได้เลือกช็อป สะใจกับ
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, 
Gucci, Guess, Loewe, G-Star, Tag Heuer, 
MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Timberland, 
Versace, etc. เชิญท่านอิสระช้อปปิ Tงตามอธัยาศยั  จนถึงเวลาอนัสมควร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที& HOTEL BARCELO SAINT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที& 7  สนามบินบาร์เซโลนา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา เพื4อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.50 น.  ออกเดินทางจากเมืองบาร์เซโลนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด(EY) เที4ยวบินที4 EY50 
(13.50-23.10) / EY406 (03.10-12.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ LM ชั8วโมง :; นาที (รวม
เวลาแวะเปลี8ยนเครื8องที8สนามบินอาบูดาบี) บริการอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง 

 

วันที& 8 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

JJJJJJJJJ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  
ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี<ยว 

จนัทร-์จนัทร ์
(วนัมาฆบูชา) 

14 - 21 ก.พ. 65 75,999.- 75,999.- 10,000.- 

จนัทร-์จนัทร ์ 14 - 21 ม.ีค. 65 75,999.- 75,999.- 10,000.- 

จนัทร-์จนัทร ์ 21 - 28 ม.ีค. 65 75,999.- 75,999.- 10,000.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี<ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

อตัราคา่บรกิารนี[รวม  
1. ค่าตั8วโดยสารเครื=องบนิไป-กลับ ชั Fนประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าที=พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที=ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลี=ยนที=พัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที=ระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที=บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํFาหนักกระเป๋า (นํ [าหนกั 23 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครื=องบนิตามเงื=อนไขของแต่ละสาย
การบนิที=มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํFาสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที=สายการบนิเรยีกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํFามันตามรายการทัวร ์
7. ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงื=อนไขตามกรมธรรม)์ 
8. ค่าวซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
9. ค่ารถปรับอากาศนําเที=ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.
ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนี[ไมร่วม  
1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอื=นๆ ที=นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครื=องดื=ม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ=ม 7% และภาษีหัก ณ ที=จ่าย 3% 
4. ค่าภาษีนํFามันที=สายการบนิเรยีกเก็บเพิ=มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั8วเครื=องบนิ และไดท้ําการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที=โรงแรม  

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื4อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี Tไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี8ยนแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที4พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์  
ดรูายชื4อโรงแรม SHA+ ได้ที4 https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 



KER140811-EY สเปน 8วัน5คนื 
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ [าใจจากทา่น  
 
เงื<อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที=นั=งจะยนืยันเมื=อไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านัFน 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี=เดนิทาง ที=มอีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื=อทําการจองควิยื=นวี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมื=อไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านที=ตอ้งการออกตั8วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที= 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัFง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที= ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที=เกดิขึFน 

5. การยื=นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั Fนตอนการยื=นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั Fงแบบหมู่
คณะและยื=น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื=อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที= 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั=งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที=ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั=วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื=องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั Fงหมด 

 
เงื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึ[นจรงิ 
 
ขอ้มูลเบื[องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นวซี่า 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที=ดแีละถูกตอ้งจะช่วย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึFน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื=นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื=อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ=งบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ที=ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที=ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื=องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศที=ตนพํานักหรอืศกึษาอยู่เท่านัFน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ=ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริ=มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ=า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื=นคํารอ้งขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื=องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ=ง
ในการยื=นคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํ=ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที=ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัFนๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องต ัfวเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที=นั=งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั8วเครื=องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิpการเรียกเก็บค่ามัดจําตั8วเครื=องบิน ซึ=งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  
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2.  หากตั8วเครื=องบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิpไม่มี 

Refund จากทางสายการบนิ เนื=องจากเป็นตั8ว Charter Flight 
3.  นั=งที= Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี=จะนั=งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที=สาย

การบินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี=มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื=นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที=
เครื=องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํFาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ี=มปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี=นั=ง Long leg ขึFนอยู่กับทางเจา้หนา้ที=เช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาที=เช็คอนิเท่านัFน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื=องจากเป็นราคาตั8วเครื=องบนิโปรโมชั=น เมื=อจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลื=อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิpในการเก็บค่าใชจ้่ายทั Fงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนที= บรษัิทฯกําหนดไว ้(15ท่านขึFนไป) เนื=องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอื=นที=เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที=เกดิจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ=งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลื=อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั FงนีFท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที=ไม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั8ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที= สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียื=นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิีซา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที=เกดิขึFนจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื=นวีซ่า / 
ค่ามัดจําตั8วเครื=องบนิ หรอืค่าตั8วเครื=องบนิ (กรณีออกตั8วเครื=องบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที=กรุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั8วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpในการไม่คนืค่าทัวร์
ทั Fงหมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื=องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที= ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิpในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ั Fงหมด 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องโรงแรมที<พกั 
1. เนื=องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี=ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื=องปรับอากาศเนื=องจากอยู่ในแถบที=มอีณุหภูมติํ=า 
3. กรณีที=มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึFนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิpในการปรับเปลี=ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื=อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที=มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที=เป็นหอ้งเดี=ยวอาจเป็นหอ้งที=มขีนาดกะ

ทัดรัตและไม่มอีา่งอาบนํFา ซึ=งขึFนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัFนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


