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บาร์เซโลน่า – มองต์จูอคิ – คาสตญิอง เดอ ลาพลาน่า -  วาเลนเซีย – มูร์เซีย – กรานาด้า  
 พระราวงัอาลมับรา – เซบีญ่า - มหาวหิารแห่งเมืองเซบีย่า – กอร์โดบา –  สุเหร่าแห่งเมืองกอร์โดบา  

 โทเลโด – มหาวหิารแห่งโทเลโด้ – อาวลิา – เซโกเบีย – แมดริด -  สะพานส่งน า้โบราณ – ปูเอต้าเดลซอล 

ก าหนดการเดินทาง 
29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562 

(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR835 

วนัที่2       บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – คาสตญิอง เดอลาพลาน่า  
00.50 น. เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ในเวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
01.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR137 
06.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ

ด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น ำท่ำนชมควำมงำมของเมืองบำร์เซโลนำ น ำท่ำนชมทิวทศัน์บริเวณยอดเขำ 
“มองต์จูอิค” Mont Juic แวะ
บันทึกภำพกับมหำวิหำรซำก
ร ำ ด้ ำ  ฟ ำ มิ เ ลี ย ร์  ( Sagrada 
Familia) (ดำ้นนอก) สัญลกัษณ์
แห่งส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 
170 เมตร ออกแบบก่อสร้ำง
อย่ำงสวยงำมแปลกตำ ตั้ งแต่ปี 
ค.ศ.1882 เป็นผลงำนชั้นยอดท่ี
แสดงถึงอัจฉริยภำพของ อัน
โตนี เกำด้ี สถำปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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มหำวหิำรแห่งน้ี 
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 น ำท่ำนเดินทำง ผำ่นชม อนุสำวรีย ์คริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีออกเดินทำงจำกกรุงบำร์

เ ซ โ ล น ำ  ไ ป พ บ ห มู่ เ ก ำ ะ
แคริบเบียนและทวีปอเมริกำใน
ปี ค.ศ.1492 สู่ถนนช้อปป้ิงสำย
ใหญ่ของบำร์เซโลนำ “ถนน
ลำรัมบลำ” Larambla ย่ำนท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของบำร์เซโลนำ
แหล่งท่องเท่ียวอันเป็นท่ี ช่ืน
ชอบของคนทุกวัยถนนสำย
เล็กๆท่ีมีควำมยำวเพียง 1 .2 
กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่ำ
ประทบัใจ จำกนั้นเดินทำงสู่เมืองคำสติญอง เดอลำพลำน่ำ “Castellon de la Plana” (124 กม.) อดีตเมืองท่ี
ถูกปกครองโดยชำวมวัร์ในอดีต ซ่ึงภำยหลงัถูกขบัไล่และปกครองโดยกษตัริยเ์จมส์ท่ี 1 แห่งรำชวงศอ์ำรำ
กอน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1233 เป็นตน้มำ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :       EURO HOTEL CASTELLON หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง       
วนัที่3       คาสตญิอง เดอลาพลาน่า – วาเลนเซีย – มูร์เซีย 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านชม โบสถ์ซานต้ามาเรีย (Santa Maria de la Asuncion Church) โบสถ์โบรำณยุคศตวรรษท่ี 13 ซ่ึง
ถูกท ำลำยลง 2 คร้ังในช่วง 800 ปี ท่ีผำ่นมำ และบูรณะข้ึนใหม่เม่ือปี ค.ศ.1936 จึงเหลือสถำปัตยกรรมโกธิค
ให้ เ ห็นเพียง เล็กน้อยและหอ
ระฆังถูกแยกออกจำกตัวโบสถ์ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองบา
เลนเซีย “Valencia” (73 กม.) 
เมืองท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 
ของประเทศสเปน หน่ึงในเมือง
มรดกโลกของประเทศ  น าท่าน
ถ่ายรูปกับหอคอยเซอรานอซ 
(Tower of Seranos) หน่ึงในสิบ
สองประตูของก ำแพงเมืองโบรำณเมืองบำเลนเซีย  เขำ้สู่ยำ่ยจตุัรัสกลำงเมืองเก่ำท่ีถูกรำยลอ้มไปดว้ยเหล่ำ

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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อำคำรส ำคญัๆมำกมำย รวมถึง ภตัตำคำร, บำร์, ร้ำนกำแฟ และร้ำนขำยของท่ีระลึกมำกมำย น ำท่านชมมหา
วิหารซานต้ามาเรีย (Santa Maria Cathedral) มหำวิหำรท่ี สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1238 เป็นสไตล์ผสมผสำน
ระหวำ่งโรมำเนสก,์ เรอเนอซองส์, นีโอคลำสสิก, และบำร็อคเขำ้ดว้ยกนั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมูร์เซีย “Murcia” 

(219 กม.) เมืองส ำคญัทำงตะวนัออกเฉียงใต้
ของส เปน  นับ เ ป็น เ มือง ท่ี มีประชำกร
หนำแน่นเป็นอนัดบั 7 ของประเทศสเปน น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารซานต้ามาเรีย 
(Santa Maria Cathedral) มหำวิหำรซ่ึงถูก
สร้ำงข้ึนตำมพระรำชประสงค์ของกษตัริย์
เจมส์ท่ี 1 ผูพ้ิชิต เพื่ออุทิศแก่พระแม่มำรี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคารจำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :      AC MURCIA HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง              
วนัที่4        มูร์เซีย – กรานาด้า – พระราวงัอาลมับรา - เซบีย่า 
 เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาด้า (Granada) (278 กม.) ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขำเซียร์รำเนวำดำ (Sierra 
Nevada Mountains) ตรงบริเวณท่ีแม่
น้ำดำร์โร (Darro) และแม่น ้ ำเฮนิล 
(Genil) มำบรรจบกนั ตวัเมืองตั้งอยู่ท่ี
ระดบัควำมสูงประมำณ 738 เมตร จำก
ระดับน ้ ำทะเล นอกจำกน้ีแล้วเมืองก
รำนำด้ำย ังเป็นท่ี รู้จักกันดีในสเปน
เน่ืองจำกเป็นท่ีตั้งของมหำวิทยำลยัก
รำนำด้ำ  ซ่ึงจริงๆ แล้วกล่ำวกันว่ำ
เมืองน้ีเป็นหน่ึงในสำมเมืองท่ีดีท่ีสุด
ส ำหรับเหล่ำนกัศึกษำ (อีกสองเมืองคือซำลำมงักำและซำนตีอำโก เดกอมโปสเตลำ) 

เทีย่ง บ ริ ก า ร อ า ห า ร มื้ อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านภายนอก พระราวังอาลัมบรา 
(Alhambra Palace) ให้ท่ำนได้
ถ่ ำ ย ภ ำ พ บ ริ เ ว ณ ด้ ำ น น อ ก ข อ ง

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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พระรำชวงัท่ีรำยลอ้มไปดว้ยก ำแพงเมืองเก่ำและสวนสวนหยอ่มอนัสสวยงำม พระรำชวงัน้ีสร้ำงข้ึนระหวำ่ง
ปี ค.ศ. 1248-1354 โดยกษตัริยมุ์สลิมชำวมวัร์ พระเจำ้โมฮมัเหมด็ท่ี 1 อิบน์ นสัร์แห่งรำชวงศน์ำสริด ซ่ึงเป็น
รำชวงศ์ของชำวมุสลิมรำชวงศ์สุดทำ้ยในสเปน ในอดีตชำวเมืองกรำนำดำ้เคยเรียกกนัว่ำ "ปรำสำทแดง" 
(Red Castle) ค ำวำ่ "อำลมับรำ" มำจำกค ำในภำษำอำหรับวำ่ "อลัคมัรอ" แปลวำ่ "(ส่ิงท่ีมี) สีแดง" เน่ืองจำก
ตวัป้อมปรำกำรนั้นก่อสร้ำงดว้ยหิน ดิน และอิฐสีแดง  ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1984  จำกนั้นถ่ำยรูปกบั มหำวิหำรแห่งกรำนำดำ้ (Cathedral of Granada) วิหำรน้ีสร้ำงข้ึนตำมพระบญัชำ
ของพระนำงเจำ้อิซำเบลลำหลงักำรต่อสู้ทำงกำรทหำร Conquest of Granada ท่ีท  ำให้ส้ินสุดกำรปกครอง
ของมุสลิมท่ีด ำเนินมำยำวนำนถึง 800 ปี กำรก่อสร้ำงโบสถ์เร่ิมข้ึนในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ในต ำแหน่งท่ี
เคยเป็นมัสยิดหลักของกรำนำดำ และสร้ำงเสร็จในอีก 181 ปีให้หลัง  จากน้ันเดินทางสู่ เมืองเซบีย่า 
“SEVILLE” (248 กม.) เมืองศูนยก์ลำงทำงกำรเงิน วฒันธรรมศิลปะของภำคใตข้องสเปน เมืองหลวงของ
แควน้ปกครองตนเองอนัดำลูเซีย เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :        NH HOTEL, SEVILLE   หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
วนัที่5        เซบีย่า – กอร์โดบา 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านชมเมืองเซบีย่า  ชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า “SEVILLE CATHEDRAL” ท่ีสร้ำงดว้ยศิลปะ
สไตล์โกธิค เป็นมหำวิหำรท่ีมี
ขนำดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของ
โลก ถดัจำกมหำวิหำรเซนต์ปี
เตอร์ในกรุงโรมและมหำวิหำร
เซนตป์อลแห่งกรุง แวะถ่ำยรูป
กบั หอคอยกิรัลดำ GIRALDA 
TOWER ซ่ึงเป็นตึกทรงผอม
รูปส่ีเหล่ียมผืนผำ้สูง 93 เมตร 
ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซ
บีญำ จำกนั้ น ชม ท่ีบรรจุศพ
ของคริสโตเฟอร์คลมับสั นกัเดินเรือชำวอิตำเลียนท่ีคน้พบทวีปอเมริกำ ดว้ยกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินจำก
กษตัริยแ์ห่งกสัติยำ่ จำกนั้นเขำ้สู่ยำ่นกำรคำ้ใจกำรเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้นำนชนิด 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกอร์โดบา “Cordoba” (145 กม.) คอร์โดบำ เมืองส ำคญัอีกเมืองหน่ึงของแควน้อนั
ดำลูเซีย ในสมยัท่ีพวกมวัร์มีอ ำนำจอยู่ในดินแดนแถบน้ี คอร์โดบำถือวำ่เป็นหัวใจแห่งยุคทองของมวัร์มี
ควำมเจริญรุ่งเรืองในระดับ
สูงสุด ทั้งใหญ่ท่ีสุด มัง่คัง่ท่ีสุด
มีอำรยะธรรมสูงสุดในดินแดน
ยุโรปตะวนัตก โดยเฉพำะช่วง
ศตวรรษ ท่ี  10  ชมสะพำน
โรมนั Puente Romano ท่ี
สะท้อน มุมมองควำม เ ป็น
โรมนัของเมืองได้ดีท่ีสุดทอด
ข้ ำ ม  แ ม่ น ้ ำ ฆั ว ต ำ ล ค วิ วี ร์ 
Guadalquivir River รำยลอ้ม
ดว้ยส่ิงก่อสร้ำงในยุคโรมนั อำทิเช่น วิหำร โรงละคร สุสำน รวมทั้งพระรำชวงัจกัรพรรดิแมกซิเมียน  ชม
สุเหร่ำแห่งเมืองกอร์โดบำ CORDOBA MEZQUITA หรือ CORDOBA MOSQUE หน่ึงในสถำปัตยกรรม
ชั้นเยีย่มของชำวมวัร์ สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ในกำรป้องกนักำรเผยแพร่ของศำสนำคริสตเ์ขำ้มำยงักลุ่ม
ของชำวมุสลิม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      HOTEL CORDOBA CENTRE  หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                               
วนัที่6       กอร์โดบา – โทเลโด - ปูเอร์ตา เด บซิากรา 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo (343 กม.) ซ่ึงตั้งอยูท่ำงภำคกลำงของประเทศสเปน ห่ำงจำก
กรุงมำดริดไปทำงทิศใตป้ระมำณ 70 กิโลเมตร โทเลโดเ้ป็นเมืองหลกัของจงัหวดัโทเลโดแ้ละของแควน้คำ
สตีล-ลำมนัชำ ในปี ค.ศ. 
1986 องค์กำรยู เนสโก 
Unesco ได้ประกำศให้
เมืองโทเลโด้เ ป็นเมือง
มรดกโลก  เ น่ืองจำกมี
มรดกทำงประวติัศำสตร์
แ ล ะ วัฒน ธ ร รม อ ย่ ำ ง
มำกมำยในฐำนะหน่ึงใน
เมืองหลวงของจกัรวรรดิ
ส เ ปน  ร วมทั้ ง ย ัง เ ป็ น
สถำนท่ีท่ีปรำกฏร่องรอยวฒันธรรมของชำวคริสต ์ชำวยวิ และชำวมวัร์อยูร่่วมกนั นอกจำกน้ีโทเลโด ้ยงัได้

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ช่ือว่ำเป็นเมืองท่ีมีกำรวำงผงัเมืองโบรำณท่ีสมบูรณ์แบบมำก เพรำะตวัเมือง  ตั้งอยู่บนเนินเขำรำยลอ้มอยู่
ประดุจก ำแพงธรรมชำติดว้ยหุบผำ 3 แห่ง และมีแม่น ้ำเป็นเส้นทำงคมนำคม  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น าท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” ท่ีสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 10 เป็นหน่ึงในประตูเมืองท่ีมี

ควำมส ำคญัท่ีสุดของเมือง
โทเลโด้  ชมสัญลักษณ์
ของ เ มือง  “ป้ อมอัลก ำ
ซำร์”  ผลงำนของ
สถำปนิกระดบัสุดยอดใน
สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 16  
ชม “มหำวิหำรแห่งโทเล
โด้” สถำปัตยกรรมท่ี
ยิ่ ง ใ ห ญ่ อันทร ง คุณค่ ำ
คู่บ้ำนคู่เมือง ซ่ึงใช้เป็นท่ี
ประทบัขององค์สังฆรำช
แ ห่ ง ส เ ป น  ใ ช้ เ ว ล ำ
ก่อสร้ำง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้ำงข้ึนในสไตลโ์กธิกท่ีถือวำ่ยิง่ ใหญ่และ สวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
เดิมชำวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่ำ ต่อมำไดก่้อสร้ำงรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆำร์ 
บำร็อค และนีโอคลำสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมำ  ชมโรงงำนผลิตเคร่ืองงถมของสเปน “ ดำ
มำสกิโน่ ” ท่ีสวยงำมด้วยกำรน ำทอง และเงินมำตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีด ำ เป็นงำนฝีมือท่ีมี
ช่ือเสียงของโทเลโด ้

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :      EUROSTAR HOTEL, TOLEDO หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                         
วนัที่7       โทเลโด – อาวลิา – เซโกเบีย – แมดริด – พลาซ่า มายอร์ –  ย่านปูเอต้าเดลซอล  
เช้า   บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิลา “Ávila” (132 กม.) เมืองโบรำณอนัเก่ำแก่ ซ่ึงตั้งอยู่ในแควน้คำสตีลและ
เลออน    ตั้งอยู่เหนือระดบัน ้ ำทะเล 
ประมำณ 1,131 เมตร ซ่ึงถือว่ำเป็น
เมือง ท่ีตั้ งอยู่ สู ง ท่ี สุดในประเทศ
สเปน น ำท่ำนชมเมืองเก่ำท่ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัมำกท่ีสุด คือ ชมก ำแพงเมืองยุค
กลำง ซ่ึงถือว่ำเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมของเมืองอำวิลำ ถูกสร้ำง

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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ข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงสร้ำงมำจำกหินแกรนิตสีน ้ ำตำล ในสมยัก่อนก ำแพงแห่งน้ีสร้ำงข้ึนเพื่อป้องกนั
ดินแดนสเปนจำกพวกมวัร์ (Moors) โดยก ำแพงจะประกอบดว้ยหอคอยรูปคร่ึงวงกลม 88 หอ และประตู 9 
ประตูซ่ึงนบัเป็นป้อมปรำกำรท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในสเปน  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซโกเบีย “Segovia” (64 ก.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แควน้คำสตีล และเลออน เขต

เมืองเก่ำลอ้มรอบดว้ยก ำแพงท่ีสร้ำง
ข้ึนตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 8 และ
ไ ด้ รั บ ก ำ ร บู รณ ะ ใ น ร ะ ห ว่ ำ ง
คริสต์ศตวรรษท่ี 15 ชมสะพำนส่ง
น ้ ำโบรำณ (Roman Aqueduct of 
Segovia) โดยสะพำนส่งน ้ ำแห่งน้ี
ถูกสร้ำงข้ึนในปลำยคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 1 น ำท่ำนถ่ำยรูปกับมหำวิหำร
แ ห่ ง เ มื อ ง เ ซ โ ก เ วี ย  ( Segovia 
Cathedral) จำกนั้นเดินทำงสู่กรุงแมดริด (MADRID) (90 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน  น ำท่ำนเขำ้สู่ 
“ยำ่นปูเอตำ้เดลซอล” หรือประตูพระอำทิตย ์จตุัรัสใจกลำงเมือง นอกจำกจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของ
สเปนแลว้ (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลำงรถไฟใตดิ้น และรถเมล์ทุกสำย และยงัเป็นจุดตดัของถนน
สำยส ำคญัของเมืองท่ีหนำแน่นดว้ยร้ำนคำ้มำกมำย และห้ำงสรรพสินคำ้ใหญ่อีกดว้ย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั
อนุสำวรียห์มีกบัตน้มำโดรนำอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่         RAFAEL HOTELES ATOCHA หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง   
วนัที่8       พระราชวงัหลวง – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเข้าชม “พระราชวังหลวง “Royal Palace” ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขำริมฝ่ังแม่น ้ ำแมนซำนำเรส มีควำม
สวยงำมโอ่อ่ำอลงักำรไม่แพพ้ระรำชวงัอ่ืนๆในทวีปยุโรป พระรำชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้ำงในปี ค.ศ. 1738 
ด้ ว ย หิ นทั้ ง ห ลั ง ใ นส ไต ล์
บำร็อค โดยกำรผสมผสำน
ระหว่ำงศิลปะแบบฝร่ังเศส
และอิตำเลียน ประกอบด้วย
ห้องต่ำงๆ กว่ำ  2,830 ห้อง 
และ ยงัเป็นท่ีเก็บภำพเขียนช้ิน
ส ำคญั ท่ีวำดโดยศิลปินในยุค
นั้ น จำกนั้ นเข้ำสู่พลำซ่ำ มำ
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ยอร์ (Plaza Mayor) ท่ีในอดีตเคยแหล่งชุมชนเก่ำแก่อีกแห่งของกรุงมำดริด มีอำยุยอ้นกลบัไปมำกกวำ่ 300 
ปีซ่ึงได้รับอิทธิพลในกำรก่อสร้ำงมำจำกอำณำจกัรโรมนัอนัยิ่งใหญ่ จำกนั้นสู่บริเวณด้ำนหน้ำ “สนำม
ฟุตบอลซำนเตียโกเ้บอร์นำบิล” ของทีมรำชนัชุดขำว “รีลมำดริด” ซ่ึงเป็นสนำมฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงระดบั
โลก  มีนกัเตะท่ีมีช่ือเสียงเล่นอยูม่ำกมำย  

อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
15.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที ่QR 150 
23.50 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 

วนัที่9       กรุงเทพฯ 
02.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 980 
12.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562  69,900 69,900 69,900 15,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บำร์เซโลน่ำ // แมดริด -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
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 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทปิพนักงานขบัรถในยโุรป 14 ยูโร/ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  70 % ของรำคำทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  15 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
*เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ 
ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


