
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….    

** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 

อีเมล sales@toureurngluang.com 
- 1 - 

 

 

    
Grand SpainGrand SpainGrand SpainGrand Spain    

    
วนัที่ วนัที่ วนัที่ วนัที่ 22221111----30303030    พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558    ((((    10101010    วนั วนั วนั วนั 9999    คนืคนืคนืคนื    ))))    

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
วนัวนัวนัวนัพธุพธุพธุพธุที่ที่ที่ที่                                20202020    พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558                กรงุเทพฯ กรงุเทพฯ กรงุเทพฯ กรงุเทพฯ ––––    สวุรรณภมูิสวุรรณภมูิสวุรรณภมูิสวุรรณภมูิ    
21.30น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอรพิเศษสายการบินไทย ROW A18 

เพ่ือเช็คอินรับบัตรที่นั่ง และฝากสัมภาระ 
 
วนัวนัวนัวนัพฤหสับด ีที่พฤหสับด ีที่พฤหสับด ีที่พฤหสับด ีที่    22221111    พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558                                สวุรรณภมูิสวุรรณภมูิสวุรรณภมูิสวุรรณภมูิ    ––––    มาดรดิมาดรดิมาดรดิมาดรดิ    ––––    โทเลโดโทเลโดโทเลโดโทเลโด    

00.05 น. ออกเดินทางสูสนามบินบาราคัส กรุงมาดริด ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ TG948                                                       
(ใชเวลาเดินทาง 12 ชัว่โมง เวลาทองถิ่นประเทศสเปนชากวาไทย 5 ชั่วโมง) 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินบาราคัส (Barajas) กรุงมาดริด ประเทศสเปน หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระแลว  นําทานเดินทางไปทานอาหารวางและเที่ยวชมเมืองมาดริดยามเชากอนออกเดินทางไปยัง 
เมืองเมืองเมืองเมืองโทเลโด(โทเลโด(โทเลโด(โทเลโด(TolTolTolToledo)edo)edo)edo) (ระยะทางประมาณ 72.3 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที)  เปนชื่อเมือง
ที่ตั้งโดยชาวโรมัน เมื่อคร้ังสรางเมืองบนฝงแมนํ้าเทกัส (River Tagus) หลังไดชัยชนะในสงครามในป 190 กอน
คริสตกาล ปจจุบันเมืองโทเลโด ถูกรายลอมดวยตึกเกามากมายที่สรางตั้งแตสมัยชวงกอนคริสตกาล ในอดีตกาล
โทเลโด เปนเมืองหลวงของประเทศสเปน จนถึงศตวรรษที่ 13 องคการยูเนสโกไดประกาศใหเมืองนี้เปนแหลง
มรดกโลก เมืองโทเลโด ยังเปนเมืองที่รํ่ารวยทางประวัติศาสตร และสถาปตยกรรมที่ผสมกันของ 3 เชื้อชาติ      

ทองเทองเทองเทองเที่ยว 9 คนืที่ยว 9 คนืที่ยว 9 คนืที่ยว 9 คนืไมนับรวมวนัเดนิทาง ไมนับรวมวนัเดนิทาง ไมนับรวมวนัเดนิทาง ไมนับรวมวนัเดนิทาง     เที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยว    เตม็ ๆ  เนน ๆ  แบบไมรบี เตม็ ๆ  เนน ๆ  แบบไมรบี เตม็ ๆ  เนน ๆ  แบบไมรบี เตม็ ๆ  เนน ๆ  แบบไมรบี     โดยนัง่โดยนัง่โดยนัง่โดยนัง่รถไฟความเร็วสงู (รถไฟความเร็วสงู (รถไฟความเร็วสงู (รถไฟความเร็วสงู (AVE)  AVE)  AVE)  AVE)      
โทเลโดโทเลโดโทเลโดโทเลโด                :  :  :  :      พกั 1 คนื เที่ยวพกั 1 คนื เที่ยวพกั 1 คนื เที่ยวพกั 1 คนื เที่ยวเมอืงมรดกโลกเมอืงมรดกโลกเมอืงมรดกโลกเมอืงมรดกโลกของของของของ        3 วฒันธรรม 3 วฒันธรรม 3 วฒันธรรม 3 วฒันธรรม         มหาวหิารแหงโทเลโดมหาวหิารแหงโทเลโดมหาวหิารแหงโทเลโดมหาวหิารแหงโทเลโด        โบสถซนิาโกกาโบสถซนิาโกกาโบสถซนิาโกกาโบสถซนิาโกกา    
กกกกออออรโดบรโดบรโดบรโดบา า า า     ::::            พกั 1 คนืพกั 1 คนืพกั 1 คนืพกั 1 คนื    นัง่รถมาชมเมอืงเกา เที่ยวนัง่รถมาชมเมอืงเกา เที่ยวนัง่รถมาชมเมอืงเกา เที่ยวนัง่รถมาชมเมอืงเกา เที่ยวอัลคาซาอัลคาซาอัลคาซาอัลคาซา            
กกกกรานาดา  รานาดา  รานาดา  รานาดา  ::::            พกั 1 คนืพกั 1 คนืพกั 1 คนืพกั 1 คนื        ชมชมชมชมอาณาจกัอาณาจกัอาณาจกัอาณาจกัรรรรสุสสุุสุดทายของชาวมวัร  ชมพระราชวงัอดทายของชาวมวัร  ชมพระราชวงัอดทายของชาวมวัร  ชมพระราชวงัอดทายของชาวมวัร  ชมพระราชวงัอาาาาลัมลัมลัมลัมบรา สถาปตยกรรมชิน้เอกของโลกบรา สถาปตยกรรมชิน้เอกของโลกบรา สถาปตยกรรมชิน้เอกของโลกบรา สถาปตยกรรมชิน้เอกของโลก    
รรรรอนดา   อนดา   อนดา   อนดา           ::::            เมอืงเกาแกที่อยูในชมุชนเลก็แหงแควนแอนดาลเูซีย  เที่ยวสะพานปเูอนเตนโูวเมอืงเกาแกที่อยูในชมุชนเลก็แหงแควนแอนดาลเูซีย  เที่ยวสะพานปเูอนเตนโูวเมอืงเกาแกที่อยูในชมุชนเลก็แหงแควนแอนดาลเูซีย  เที่ยวสะพานปเูอนเตนโูวเมอืงเกาแกที่อยูในชมุชนเลก็แหงแควนแอนดาลเูซีย  เที่ยวสะพานปเูอนเตนโูว    
เซบีเซบีเซบีเซบียา     ยา     ยา     ยา         ::::        พกัพกัพกัพกั2222    คนื คนื คนื คนื ดื่มด่าํกับดื่มด่าํกับดื่มด่าํกับดื่มด่าํกับ    เมืองมรดกโลกเมืองมรดกโลกเมืองมรดกโลกเมืองมรดกโลก    ศูยนกลางอารยธรรมศูยนกลางอารยธรรมศูยนกลางอารยธรรมศูยนกลางอารยธรรมสเปน มหาวหิารเซบีสเปน มหาวหิารเซบีสเปน มหาวหิารเซบีสเปน มหาวหิารเซบียายายายา    ชมระบาํฟลามงิโกอนัลอืชือ่ชมระบาํฟลามงิโกอนัลอืชือ่ชมระบาํฟลามงิโกอนัลอืชือ่ชมระบาํฟลามงิโกอนัลอืชือ่        
บารเซโลนาบารเซโลนาบารเซโลนาบารเซโลนา::::        พกั2 คนืพกั2 คนืพกั2 คนืพกั2 คนื            โบสถซากราดาฟามเิลยีโบสถซากราดาฟามเิลยีโบสถซากราดาฟามเิลยีโบสถซากราดาฟามเิลยี        สวนกเูอล    ยอดเขา มองตจอูคิ  สวนกเูอล    ยอดเขา มองตจอูคิ  สวนกเูอล    ยอดเขา มองตจอูคิ  สวนกเูอล    ยอดเขา มองตจอูคิ      
เซโกเบยี    : เมืองมรดกโลก  มหาวหิารเมอืงเซโกเบยี สะพานสงน้าํโรมนัเซโกเบยี    : เมืองมรดกโลก  มหาวหิารเมอืงเซโกเบยี สะพานสงน้าํโรมนัเซโกเบยี    : เมืองมรดกโลก  มหาวหิารเมอืงเซโกเบยี สะพานสงน้าํโรมนัเซโกเบยี    : เมืองมรดกโลก  มหาวหิารเมอืงเซโกเบยี สะพานสงน้าํโรมนั    
ที่ที่ที่ที่พกัระดับ 4ดาว  อาหาร เมนูพกัระดับ 4ดาว  อาหาร เมนูพกัระดับ 4ดาว  อาหาร เมนูพกัระดับ 4ดาว  อาหาร เมนูสุดสุดสุดสุดพเิศษ  พเิศษ  พเิศษ  พเิศษ  ปาเอยา (ปาเอยา (ปาเอยา (ปาเอยา (ขาวผดัสเปนขาวผดัสเปนขาวผดัสเปนขาวผดัสเปน))))พรพรพรพรอมเครื่องดืม่  เมนหูมูหนัสเปนอมเครื่องดืม่  เมนหูมูหนัสเปนอมเครื่องดืม่  เมนหูมูหนัสเปนอมเครื่องดืม่  เมนหูมูหนัสเปน        
ชอปปง ถนนลาลัมบาส      ลาส โรซาส  วิลเลจเอาทเลต็     การแชอปปง ถนนลาลัมบาส      ลาส โรซาส  วิลเลจเอาทเลต็     การแชอปปง ถนนลาลัมบาส      ลาส โรซาส  วิลเลจเอาทเลต็     การแชอปปง ถนนลาลัมบาส      ลาส โรซาส  วิลเลจเอาทเลต็     การแสดงพืน้เมืองสเปน ระบาํฟลามงิโก สดงพืน้เมืองสเปน ระบาํฟลามงิโก สดงพืน้เมืองสเปน ระบาํฟลามงิโก สดงพืน้เมืองสเปน ระบาํฟลามงิโก เมอืงตนกาํเนดิเมอืงตนกาํเนดิเมอืงตนกาํเนดิเมอืงตนกาํเนดิ    
WIFI WIFI WIFI WIFI บรกิารบนรถโคช   บรกิารบนรถโคช   บรกิารบนรถโคช   บรกิารบนรถโคช       ออกเดนิทางแนนอน  20 ทาน ขึน้ไป รายการทวัรมาตรฐาน ทัวรเอือ้งหลวง การบนิไทยออกเดนิทางแนนอน  20 ทาน ขึน้ไป รายการทวัรมาตรฐาน ทัวรเอือ้งหลวง การบนิไทยออกเดนิทางแนนอน  20 ทาน ขึน้ไป รายการทวัรมาตรฐาน ทัวรเอือ้งหลวง การบนิไทยออกเดนิทางแนนอน  20 ทาน ขึน้ไป รายการทวัรมาตรฐาน ทัวรเอือ้งหลวง การบนิไทย    
 
พิเศษ  บรกิารเช็พิเศษ  บรกิารเช็พิเศษ  บรกิารเช็พิเศษ  บรกิารเช็คอนิเคานเตอรพเิศษของสายการบนิไทย คอนิเคานเตอรพเิศษของสายการบนิไทย คอนิเคานเตอรพเิศษของสายการบนิไทย คอนิเคานเตอรพเิศษของสายการบนิไทย     
น้าํหนกักระเปาเพิม่ น้าํหนกักระเปาเพิม่ น้าํหนกักระเปาเพิม่ น้าํหนกักระเปาเพิม่ 10 10 10 10 กโิลกรัม  ตอทาน เสนทาง มาดริด กรงุเทพกโิลกรัม  ตอทาน เสนทาง มาดริด กรงุเทพกโิลกรัม  ตอทาน เสนทาง มาดริด กรงุเทพกโิลกรัม  ตอทาน เสนทาง มาดริด กรงุเทพ    ( ( ( ( มูลคา มูลคา มูลคา มูลคา 22220000,,,,800800800800    บาท )บาท )บาท )บาท )    
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อันไดแก สเปน ยิว และมัวร  นําทานชม มหาวหิารแหงโทเลโดมหาวหิารแหงโทเลโดมหาวหิารแหงโทเลโดมหาวหิารแหงโทเลโด ((((Primate Cathedral of Saint Mary of Toledo)Primate Cathedral of Saint Mary of Toledo)Primate Cathedral of Saint Mary of Toledo)Primate Cathedral of Saint Mary of Toledo) 
ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอด ในสมัยศตวรรษที่ 16สถาปตยกรรมแบบโกธิกที่ย่ิงใหญสวยงามแหงหน่ึงของ
โลกใชเวลาสรางยาวนานเดิมมุสลิมใชเปนสุเหรา ตอมาไดกอสรางรูปทรงแบบโกธิคในป ค.ศ. 1226 และเพ่ิมศิลปะ
แบบมูเดฆาร บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณในอีก 300 ปถัดมา นับเปนมรดกแสดงความเปนเมือง
ศาสนาของสเปนภายในมหาวิหารมีการตกแตงอยางงดงามวิจิตรดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน อีกดานหน่ึง
ทานจะเห็นอัลคาซาร  เปนผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ไดรับการบูรณะและเปน
พิพิธภัณฑในปจจุบัน อีกสถานที่หน่ึงที่ไมควรพลาดคือโบสถยิวที่สําคัญ มีชื่อวาซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา ซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา ซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา ซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา 
บลันกาบลันกาบลันกาบลันกา จุดเดนของโบสถอยูที่หัวเสาสะทอนถึงอิทธิพลที่ไดรับมาจากศิลปแบบไบเซนไทนหรือเปอรเชียน ซ่ึงมีดอก
ไอริสอันถือเปนสัญลักษณแหงความซ่ือสัตย และเคร่ืองหมายดาว 6 แฉก (สัญลักษณชาวยิว)เขามามีบทบาทสําคัญ
ในการประดับและตกแตงโบสถแหงนี้  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทานเที่ยวชมเมือง เร่ิมจากหนาสถานีรถไฟแบบนโีอมูเดฆารที่รูปทรงทางสถาปตยกรรมที่แปลกตา ขาม
สะพานแบบโรมันดั้งเดิม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาทานจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซรบานโด ปอม
ปราการขนาดใหญที่ชาวโรมันสรางขึ้นเพ่ือปกปกษรักษาเมืองแลวเขาสูเขตเมืองเกาโดยผานประตูเมืองปูเอรตาเด 
บิซากรา 1 ในประตูเมืองที่มีความสําคัญที่ สุด ทุกๆแหงของเมืองทานจะไดชื่นชมกับความแตกตางของ
สถาปตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร, โกธิคและเรอเนสซองส  หลังจากเที่ยวชมไฮไลทของเมืองแลวมีเวลาใหทาน
หาซ้ือของที่ระลึกในยานกลางเมืองเปนงานฝมือที่รูจักกันดี มีชื่อเสียงของนครโทเลโดคือ ดาบและมีดเหล็กกลา
แบบเคลือบดําฝงเงิน ทอง และลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทใหทานไดสะสมเปนของประดับ
บานอีกดวย 

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม Carlos VCarlos VCarlos VCarlos V หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

                                               TTTToledo oledo oledo oledo                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

วัววััวันนนนศกุรศกุรศกุรศกุรที่ ที่ ที่ ที่     22222222    พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558                    โทเลโด โทเลโด โทเลโด โทเลโด ––––    กอรโดบา  กอรโดบา  กอรโดบา  กอรโดบา      
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานเดินทางไปยัง เมอืงกอรโดบา (เมอืงกอรโดบา (เมอืงกอรโดบา (เมอืงกอรโดบา (CordobaCordobaCordobaCordoba) (ระยะทาง 345 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชม.) 
เปนเมืองทางภาคใตของประเทศสเปน เปนสถานที่เกิดของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียง ไดแก ลูซีอุส อันไนอุส เซเนกา 
(Lucius Annaeus Seneca) ชาวโรมัน อาเวอรโรเอส (Averroes) ชาวมุสลิม และไมโมนิเดส (Maimonides) ชาวยิว 
และยังเปนสถานที่เกิดของลูกัน (Lucan) กวีชาวโรมัน 
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** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 

อีเมล sales@toureurngluang.com 
- 3 - 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นชม อัลคาซา (อัลคาซา (อัลคาซา (อัลคาซา (Alcazar)Alcazar)Alcazar)Alcazar) หรือพระราชวังหลวง คําวา Alcazar นั้นตรงกับคําวา Castle หรือ Palace ใน
ภาษาอังกฤษ หมายถึง เปนที่ประทับของผูครองนครในสมัยกอน ซ่ึงสมัยกอนพ้ืนที่นี้ใชเปนที่พักทางการทหาร 
ภายหลังไดมีการกอสรางเพ่ิมเติมและมีสวนที่สวยงาม ตัวพระราชวังประกอบไปดวย หอ  4 มุม เชื่อมดวยทางเดิน
โดยรอบ และนําทานชม Plaza de la Colon และ Plaza de la Corredera ซ่ึงจะมีลักษณะคลายๆกับ Plaza Mayor 
ในกรุงมาดริด ใชเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมตางๆ อาทิ สูวัวกระทิง แขงมา ซ่ึงในปจจุบันเรียงรายไปดวย 
รานคา รานอาหารมากมาย 

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 

พักที่โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม Hesperia CordobaHesperia CordobaHesperia CordobaHesperia Cordoba หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    CordobaCordobaCordobaCordoba                                                                                                                                                Alcazar of CordobaAlcazar of CordobaAlcazar of CordobaAlcazar of Cordoba    

วนัเสารที่   23 พฤษภาคม 2558                     กวนัเสารที่   23 พฤษภาคม 2558                     กวนัเสารที่   23 พฤษภาคม 2558                     กวนัเสารที่   23 พฤษภาคม 2558                     กอรโดบา  อรโดบา  อรโดบา  อรโดบา  ----กรานาดากรานาดากรานาดากรานาดา    
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองกรานาดา (เมืองกรานาดา (เมืองกรานาดา (เมืองกรานาดา (Granada)Granada)Granada)Granada) (ระยะทาง 202 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.)                     
เมืองหลวงในแควนปกครองตนเองอันดาลูเซีย ประเทศสเปน และเปนอดีตเมืองหลวงของพวกมัวร ซ่ึงเปนเมืองที่มี
ความเจริญทั้งทางวัตถุและศิลปะ ผสมผสานกันอยางลงตัวของพวกมัวรและชาวยิว มีปอมปราการ และพระราชวัง
อาลัมบราของพวกมัวร มีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตรของมุสลิม ยิว และคริสต ทําใหเมืองนี้เปนจุดสนใจใน
บรรดาเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของสเปน อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยกรานาดา อันทรงเกียรติ กลาวกันวาเมือง
นี้เปนหน่ึงในสามเมืองที่ดีที่สุดดานการศึกษาอีกดวย   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม อาลัมบรา (อาลัมบรา (อาลัมบรา (อาลัมบรา (Alhambra)Alhambra)Alhambra)Alhambra) คือ พระราชวังและปอมปราการตั้งอยูที่เมืองกรานาดาในแควนอันดาลูเซียทาง
ภาคใตของประเทศสเปน สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1248-1354 โดยกษัตริยมุสลิมชาวมัวร พระเจาโมฮัมเหม็ดที่ 1 
อิบน นัสรแหงราชวงศนาสริด ซ่ึงเปนราชวงศของชาวมุสลิมราชวงศสุดทายในสเปน คําวา "อาลัมบรา" มาจากคํา
ในภาษาอาหรับวา "อัลค็อมรอ" แปลวา "(ส่ิงที่มี) สีแดง" เน่ืองจากตัวปอมปราการนั้นกอสรางดวยหิน ดิน และอิฐ
สีแดง สวนอาคารอื่น ๆ ซ่ึงสรางดวยใชปูนขาวเปนสวนประกอบก็จะเห็นเปนสีออกแดงๆ เชนกัน  
สถาปตยกรรมของพระราชวังอาลัมบรา มีความโดดเดนดวยลายแกะสลักอยางละเอียดและประณีต ทั้งผนัง เสา 
เพดาน โคงซุมประตูตางๆ ลวนแกะสลักอยางละเอียด นับเปนงานศิลปชั้นยอดของชาวมัวรในยุคนั้น แมอาลัมบรา
จะมีที่ตั้งอยูบนเนินเขาสูง แตก็มีระบบการจัดการเก่ียวกับนํ้าที่ดี มีการทําคูคลองสงนํ้าจากดานลางขึ้นมายัง
พระราชวัง เพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาดานการชลประทานของชาวมัวรได
เปนอยางดี  ในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 19 เมืองอาลัมบราถูกทอดท้ิงจนคอย ๆ กลายสภาพ
เปนที่พักของบรรดาคนจรจัดที่มาอาศัยอยูกันอยางระเกะระกะ และทรุดโทรมลงไปเร่ือย ๆ พระราชวังบางสวนถูก
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ทําลาย เนื่องจากความไมเห็นคุณคาของพระราชวังแหงนี้ อยางไรก็ดี หลังจากที่อาลัมบราไดกลายเปนฉากหน่ึง
ในนวนิยายเร่ือง Tales of the Alhambra รัฐบาลสเปนก็ไดใหความสนใจในการบูรณปฏิสังขรณพระราชวังแหงนี้
ใหกลับมามีสภาพที่ดีอีกคร้ัง และไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกรวมกับสถานที่ในบริเวณเดียวกันอีกสอง
แหงในนามวา "อาลัมบรา, เคเนราลีเฟ และอัลไบยซินแหงกรานาดา" 
 

 
Alhambra 

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 
พักที่โรงแรม Gran Hotel Luna de Granada หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

    

วนัวนัวนัวนัอาทติยที่ อาทติยที่ อาทติยที่ อาทติยที่             22224444    พฤษภาคม 2558                    พฤษภาคม 2558                    พฤษภาคม 2558                    พฤษภาคม 2558                    กรานาดากรานาดากรานาดากรานาดา    ----    รอนดา รอนดา รอนดา รอนดา ––––    เซบยีา  เซบยีา  เซบยีา  เซบยีา      
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองรอนดา (รอนดา (รอนดา (รอนดา (Ronda)Ronda)Ronda)Ronda) (ระยะทาง 177 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองเกาแกที่อยูใน
ชุมชนเล็กๆ แหงแควนแอนดาลูเซีย มีประชากรเกือบ 4 หมื่นคน ปจจุบันเปนเมืองมีชื่อเสียงดานการทองเที่ยวยอด
นิยมแหงหน่ึงของสเปน และมีประวัติศาสตรที่นาสนใจนับตั้งแตการคนพบทางโบราณคดีวาเมืองนี้อยูในยุค        
นีโอลิทิค หรือยุคหินใหม ประมาณ 2,000 ปกอนคริสตกาล 
นําทานถายรูปกับ ระเบียงชมวิวในสวนสาธารณะ (สวนสาธารณะ (สวนสาธารณะ (สวนสาธารณะ (Alameda Del Tajo)Alameda Del Tajo)Alameda Del Tajo)Alameda Del Tajo) สถานที่พักผอนหยอนใจของชาวเมือง
รอนดา ซ่ึงตั้งอยูบนหุบเขาที่มีความสูงกวา 150 เมตร และ แวะถายรูปกับ สะพานปูเอนเตนูโว (สะพานปูเอนเตนูโว (สะพานปูเอนเตนูโว (สะพานปูเอนเตนูโว (Puente Nouvo)Puente Nouvo)Puente Nouvo)Puente Nouvo) 
ยามพระอาทิตยลับขอบฟา ซ่ึงเปนสะพานยุคศตวรรษที่ 18 ใชเวลาสรางกวา 42 ป ซ่ึงเชื่อมเมืองทั้งสองฝงของ
สะพานไวดวยกัน โดยฟากหน่ึงเปนยานเมืองเกาของชาวมัวร มีตึกเกาแกที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร และเปน
ที่ตั้งของพระราชวังของกษัตริยชาวมัวร อีกดานหน่ึงของแมนํ้าเปนที่อยูอาศัยโดยชาวคาทอลิค และหากมองจาก
มุมสูงลงไปยังพ้ืนที่เบื้องลางจะทําใหเห็นความตางไดอยางชัดเจน โดยดานบนเปนเมืองเกาแกมีรองรอยวัฒนธรรม
มากมาย ขณะที่พื้นที่ราบดานลางเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําเดินทางสู เมอืงเซบยีา (เมอืงเซบยีา (เมอืงเซบยีา (เมอืงเซบยีา (Seville)Seville)Seville)Seville) (ระยะทาง 127 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชม.)  
เปนศูนยกลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะของภาคใตของประเทศสเปน และยังเปนเมืองหลวงของแควน
ปกครองตนเองอันดาลูซีอา และจังหวัดเซบียา อีกดวย มีแมน้าํกวาดัลกีวีร (Guadalquivir) ไหลผาน ผูอยูอาศัยใน
เมืองนี้เปนที่รูจักกันในชื่อ เซบียาโนส (Sevillanos) นําทานเขาชม วหิารแหงเมอืงเซบีญา (วหิารแหงเมอืงเซบีญา (วหิารแหงเมอืงเซบีญา (วหิารแหงเมอืงเซบีญา (Seville)Seville)Seville)Seville) มีขนาดใหญ
เปนอันดับสามรองจากมหาวิหารเซนตปเตอร  ที่   กรุงโรม และเซนตปอลที่ลอนดอน และใหญที่สุดในสเปนสราง
ดวยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแตงไดอยางงามวิจิตร สรางขึน้แทนที่ตั้งของสุเหราเดิม โดยตองการใหย่ิงใหญแบบ
ไมมีใครเทียบเทียมได ในหองเก็บทรัพยสมบัติล้ําคา มีทั้งภาพเขียน, เคร่ืองใชในพิธีของศาสนาที่ทํามาจากทองคํา
และเงิน ลวนแตประเมินคามิได อีกทั้งยังเปนที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกดวย  จากนั้นขึ้นชม หอคอยฆีรลัดาหอคอยฆีรลัดาหอคอยฆีรลัดาหอคอยฆีรลัดา ตึกทรง
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รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาสูง 93 เมตร (ไมแนะนําสําหรับทานที่สุขภาพไมเอื้ออํานวย) ติดกันกับมหาวิหารเปนลานสมและ
นํ้าพุ เพ่ือใชในพิธีชําระรางกายของอิสลาม ดานหนาเปนลานกวางมีปราสาทอัลคาซาร สถาปตยกรรมที่ยังคงมี
คราบเงาความบรรเจิด และความคิดสรางสรรคของชาวมัวร ในอดตีเคยเปนพระราชวังของกษัตริยสเปนมากอน 

 
คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง พรอมชมระบําฟลามิงโกระบําฟลามิงโกระบําฟลามิงโกระบําฟลามิงโกอันลือชื่อดวยจังหวะกระทืบเทามัน ๆ ในสไตล 

ของสเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซอนทั้งเพลงดนตรีและการเตนรําซ่ึงเปนศิลปะประจําชาติและสรางชื่อของชาวสเปน 
    พักที่โโโโรงแรม รงแรม รงแรม รงแรม Melia LebrerosMelia LebrerosMelia LebrerosMelia Lebreros หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
                    Puente Nouvo Puente Nouvo Puente Nouvo Puente Nouvo                                                                                         Alameda Del TajoAlameda Del TajoAlameda Del TajoAlameda Del Tajo    
วนัวนัวนัวนัจนัทรจนัทรจนัทรจนัทรที่ ที่ ที่ ที่     25252525    พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558                                    เซบียา เซบียา เซบียา เซบียา     
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม อลัคาซา (อลัคาซา (อลัคาซา (อลัคาซา (Alcazar)Alcazar)Alcazar)Alcazar)  ซ่ึงเดิมเปนปอมปราการของพวกมัวส และไดปรับขยายมาเปนพระราชวังโดย
กษัตริยเพโดรที่ 1 และไดรับการประกาศการคุมครองจากองคการยูเนสโก เนื่องดวยเปนสถาปตยกรรมเกาแก ที่
สวยสมบูรณ ควรคาแกการเก็บรักษา ภายในพระราชวัง ประกอบไปดวยสวนสไตลแขกมัวส ตกแตงดวยโมเสก
สวยงาม และสวนสวยที่ใหความรมร่ืนและเย็นสบายกับพระราชวัง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม ส่ิงกอสรางที่งดงามดวยสถาปตยกรรมการออกแบบของ พลาซา เดอ เอสปาญา (พลาซา เดอ เอสปาญา (พลาซา เดอ เอสปาญา (พลาซา เดอ เอสปาญา (Plaza de Espanga)Plaza de Espanga)Plaza de Espanga)Plaza de Espanga) 
ชมกลุมอาคารรูปคร่ึงวงกลมเรียงตอกันเปนแนวยาว แตละโคงประตูมีตราประจําจังหวัดไลเรียงตามตัวอักษร ฝง
ตรงขามเปนอุทยานมาเรีย ลุยซา รมร่ืนงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติก อิสระใหทานไดชอปปง  

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 

พักที่โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม Abades Nevada PalaceAbades Nevada PalaceAbades Nevada PalaceAbades Nevada Palace หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว         
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วนัวนัวนัวนัองัคารองัคารองัคารองัคารที่  2ที่  2ที่  2ที่  26666    พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558                                            เซบยีา  เซบยีา  เซบยีา  เซบยีา  ----    บาเซโลนาบาเซโลนาบาเซโลนาบาเซโลนา    
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพ่ือเดินทางตอโดยใชรถไฟความเร็วสูง (รถไฟความเร็วสูง (รถไฟความเร็วสูง (รถไฟความเร็วสูง (AVE)AVE)AVE)AVE)  เดินทางไปยัง เมืองบารเซโลนาเมืองบารเซโลนาเมืองบารเซโลนาเมืองบารเซโลนา 
(Barcelona) (ใชเวลาเดินทาง 5.35 ชม.)  เมืองที่ใหญเปนอันดับสองของสเปนและเปนเมืองเกาแกที่มี
ประวัติศาสตรอันยาวนานซ่ึงเคยเปนอาณานิคมของโรมันมากอนชมผลงานกอสรางในศิลปะแบบอารตนูโว ที่
แสดงความงดงามอยางมีชีวิตชีวาโดยฝมือของศิลปนผูย่ิงใหญ อันโตนีโอ เกาดี (Antonio Gaudi) ผูที่ทําใหเมือง
บารเซโลนาไดรับฉายาวา City of Gaudi 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ดวยเมนพูเิศษดวยเมนพูเิศษดวยเมนพูเิศษดวยเมนพูเิศษ 
นําทานเขาไปยังยาน Gothic Quarter Gothic Quarter Gothic Quarter Gothic Quarter เขตเมืองเกาซ่ึงสมัยกอนเคยเปนหมูบานโรมันหนาดาน ที่ผสมผสานศิลปะ
ในยุคกอนและยุคกลางไดอยางลงตัว อาคารบานเรือนสรางจากหิน, มหาวิหารประจําเมืองที่มีหอระฆังแปดเหลี่ยม 
จากนั้นนําทานสูถนนแหงการชอปปงสายใหญของบารเซโลนา ถนนลารัมบลา (La Ramblas) ยานที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของบารเซโลนา ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แตมีสีสันเสนหนาประทับใจทั้งกลางวันและ
กลางคืน อิสระใหทานไดชอปปง ตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาและเส้ือผาแบรนดเนมทั้ง H&M, ZARA, 
BENETON, TOPSHOP  

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม Avenida PalaceAvenida PalaceAvenida PalaceAvenida Palace หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
    

วนัวนัวนัวนัพธุพธุพธุพธุที่ ที่ ที่ ที่             27272727    พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558                                                                                            บารเซโลนาบารเซโลนาบารเซโลนาบารเซโลนา    
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม ซากราดาฟามิเลีย (ซากราดาฟามิเลีย (ซากราดาฟามิเลีย (ซากราดาฟามิเลีย (Sagrada Famํlia)Sagrada Famํlia)Sagrada Famํlia)Sagrada Famํlia) โบสถนี้มีชื่อเต็มๆวา Temple Expiatori de la Sagrada Famํlia 
เปนสถาปตยกรรมประจําเมืองบารเซโลนา ออกแบบโดย อันโตนโีอ เกาดี (Antonio Gaudi) เปนผลงานที่เรียกวา 
โมเดิรนนิสโม เปนงานศิลปะเฉพาะถิ่น และเปนอารตนูโวที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ลักษณะเดนของอาคารแหงนี้   
จะสังเกตไดถึงสีที่ตัดกันของหินดานหนา และ ดานหลังอยางชัดเจน รูปแบบการกอสรางที่แตกตางกันของยุคเกา 
และสรางตอขึ้นใหม ในปจจุบันไดอยางลงตัว จากนั้นชม สวนสาธารณะกูเอล (สวนสาธารณะกูเอล (สวนสาธารณะกูเอล (สวนสาธารณะกูเอล (Guell Park)Guell Park)Guell Park)Guell Park) ที่เชิงเขาคารเมล      
ชมวิวบริเวณระเบียงนั่งเลน (Serpentine Bench) ที่ประดับตกแตงลวดลายดวยเคร่ืองกระเบื้องโมเสกนับลานชิ้น 
เปนสวนลอยฟาที่มี “เสาโดริก” รองรับอยางสวยงาม ชมประติมากรรม มังกร  โมเสก (Mosaic Dragon) ไตคลาน
บนบันไดนํ้าพุ จากนั้นพาทานชมทิวทัศนรอบตัวเมืองบน ยอดเขา มองตจูอิค (ยอดเขา มองตจูอิค (ยอดเขา มองตจูอิค (ยอดเขา มองตจูอิค (Mont Juic)Mont Juic)Mont Juic)Mont Juic) ซ่ึงเปนเนินเขาเตี้ยๆ 
ตั้งอยูเหนือเมืองบารเซโลนาปราสาทนี้เปนจุดสําหรับการชมวิวตัวเมือง และบริเวณทาเรือของเมืองบารเซโลนา 
 

 
เนินเขาแหงนี้ในอดีตเคยเปนสุสานของชาวยิว จึงไดอีกชื่อหน่ึงวา Jewish Mountain และตวัปราสาทเคยเปนปอม
ปราการและที่กักขังนักโทษทางการเมืองในสมัยกอน ปจจุบันไดถูกปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑเพ่ือใชบอกเลาเร่ืองราว
ประวัติศาสตรอันยาวนานของแควน Catalonia ใหคนรุนหลังไดทราบนั่นเอง 
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บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 
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เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชอปปงสินคาแบรนดเนมชั้นนํา บนถนน “Passeig de gracia”“Passeig de gracia”“Passeig de gracia”“Passeig de gracia” ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาอาทิ      
LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีกมากมาย 

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
                พักที่โรงแรม พักที่โรงแรม พักที่โรงแรม พักที่โรงแรม Avenida Palace Avenida Palace Avenida Palace Avenida Palace หรอืเทียบเทาระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทาระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทาระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทาระดบั 4 ดาว        
    
วนัพวนัพวนัพวนัพฤหสับดีฤหสับดีฤหสับดีฤหสับดีที่    2ที่    2ที่    2ที่    28888    พฤษภาคพฤษภาคพฤษภาคพฤษภาคม 2558ม 2558ม 2558ม 2558                            บารเซโลนา  บารเซโลนา  บารเซโลนา  บารเซโลนา  ––––        มาดรดิมาดรดิมาดรดิมาดรดิ    
    
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางไปสถานีรถไฟ โดยใชรถไฟความเร็วสูง (AVE) เพ่ือเดินทางไปยังเมืองมาดริด (Madrid)              
(ใชเวลาเดินทาง 2.45 ชม.) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเที่ยวชม พิพิธภัณฑปราโด (พิพิธภัณฑปราโด (พิพิธภัณฑปราโด (พิพิธภัณฑปราโด (Museo Del Prado)Museo Del Prado)Museo Del Prado)Museo Del Prado) หน่ึงในพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ชมศิลปะสเปน
โบราณ และศิลปะยุโรปจากคริสตศตวรรษที่ 12 - ตนคริสตศตวรรษที่ 19  จากนั้นชม ปวรตา เดล โซล ปวรตา เดล โซล ปวรตา เดล โซล ปวรตา เดล โซล                     
((((PuertaPuertaPuertaPuerta de sol)de sol)de sol)de sol) ลานรูปไข ซ่ึงจุดศูนยกลางของเมือง เปนหลักกิโลเมตรที่ศูนย เชื่อกันวาหากตั้งจิต อธิษฐานใน
ระหวางที่เหยียบบนจุดกลางเมืองนี้ จะสมปรารถนาในส่ิงที่หวงัไวทุกประการ 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
    พักที่โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม Husa PrincesaHusa PrincesaHusa PrincesaHusa Princesa  หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วนัวนัวนัวนัศกุรศกุรศกุรศกุรที่ ที่ ที่ ที่ 29292929    พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558                                                                มาดรดิ มาดรดิ มาดรดิ มาดรดิ ––––    เซโกเบีย เซโกเบีย เซโกเบีย เซโกเบีย ––––    มาดริดมาดริดมาดริดมาดริด                
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางไปยัง “เมืองเซโกเบียเมืองเซโกเบียเมืองเซโกเบียเมืองเซโกเบีย” (Segovia) (ระยะทาง 96 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เปน
เมืองหลักของจังหวัดเซโกเบีย ในแควนคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตั้งอยูบริเวณจุดบรรจบระหวางแมนํ้า
เอเรสมา (Eresma) กับแมนํ้ากลาโมเรส (Clamores) ณ เชิงเขากวาดารรามา โดยขณะที่อยูภายใตการปกครอง
ของชาวโรมันและชาวมัวร นําทานถายรูปกับ มหาวหิารแหงเมอืงเซโกเบีย (มหาวหิารแหงเมืองเซโกเบีย (มหาวหิารแหงเมืองเซโกเบีย (มหาวหิารแหงเมืองเซโกเบีย (Segovia Cathedral)Segovia Cathedral)Segovia Cathedral)Segovia Cathedral) และ สะพานสงสะพานสงสะพานสงสะพานสง
น้ําโรมัน ที่มีชื่อเสียง (น้ําโรมัน ที่มีชื่อเสียง (น้ําโรมัน ที่มีชื่อเสียง (น้ําโรมัน ที่มีชื่อเสียง (Roman AquaduRoman AquaduRoman AquaduRoman Aquaductctctct) ชมเขตเมืองเกาซ่ึงลอมรอบดวยกําแพงที่สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษ  
ที่ 8 และไดรับการบูรณะในระหวางคริสตศตวรรษที่ 15  

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเมนูเมนูเมนูพเิศษ พเิศษ พเิศษ พเิศษ     หมหูนัสเปน  ณ ภตัตาคารหมหูนัสเปน  ณ ภตัตาคารหมหูนัสเปน  ณ ภตัตาคารหมหูนัสเปน  ณ ภตัตาคาร    
นําทานเดินทางไปยัง เอาทเล็ตมอลลขนาดใหญ ลาส โรซาส  วิลาส โรซาส  วิลาส โรซาส  วิลาส โรซาส  วิลเลจเอาทเลต็ (ลเลจเอาทเลต็ (ลเลจเอาทเลต็ (ลเลจเอาทเลต็ (Las Rozas Village Outlet)Las Rozas Village Outlet)Las Rozas Village Outlet)Las Rozas Village Outlet) 
(ระยะทาง 95 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชม.) ซ่ึงมีรานคามากมายใหทานไดเลือกชมกวา 100 รานคา 
เชน Armani, Burberry, Polo Ralph Lauren, Samsonite ฯลฯ ซ่ึงทานสามารถสนุกสนานกับการจับจายสินคา
มากมายไมวาจะเปน เส้ือผาบุรุษ เส้ือผาสตรี อุปกรณกีฬา ของใชภายในบาน และอื่น ๆ อีกมายมายซ่ึงเปนแบ
รนดดัง ๆ มีชื่อเสียง อิสระใหทานไดช็อบปงตามอัธยาศัย  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับมาดริด (Madrid) 
(ระยะทาง 90 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ) 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….    

** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 
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  คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
    พักที่โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม Husa PrincesaHusa PrincesaHusa PrincesaHusa Princesa หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วนัวนัวนัวนัเสารเสารเสารเสารที่ ที่ ที่ ที่ 30 พฤษภาคม30 พฤษภาคม30 พฤษภาคม30 พฤษภาคม    2558255825582558                                                                                                        มาดรดิมาดรดิมาดรดิมาดรดิ    
 
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
10.00 น.   ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางไปยังสนามบินบาราคัส (Barajas) ประเทศสเปน 
13.00 น.   นําทานบินลัดฟากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG949 (ใชเวลาเดินทาง 12 ชม.) 
 
วนัอวนัอวนัอวนัอาทติยาทติยาทติยาทติยที่ ที่ ที่ ที่ 31313131    พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558พฤษภาคม 2558               กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ 
 
06.05 น.         เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
..................................................................................................................................................................................................................................................................    
อตัราคาบริการอตัราคาบริการอตัราคาบริการอตัราคาบริการ    
    
ผูใหญพักหองคูราคาทานละ (ผูใหญ 20 ทานขึ้นไป)    149149149149,,,,800800800800    บาทบาทบาทบาท    
พักหองเดี่ยวชําระเพ่ิมทานละ        24242424,,,,600600600600    บาทบาทบาทบาท    
ผูใหญเดินทางชั้นธุรกิจ ชําระเพ่ิมทานละ  109109109109,,,,330330330330    บาทบาทบาทบาท    
อตัรานี้รวมอตัรานี้รวมอตัรานี้รวมอตัรานี้รวม    

• ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-มาดริด-กรุงเทพฯ (ไมลสะสม 50%) 

• ที่พักตามที่ระบุในรายการหองละ 2 ทาน 

• อาหารตามรายการระบุในรายการ 

• รถบริการรับ-สง สนามบิน-โรงแรม ตลอดจนนําเที่ยวตามรายการ 

• คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

• คาวีซาเชงเกน  

• คาทิปพนักงานขับรถทานละ 2 ยูโรตอวัน 

• คาขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 30 กก. 

• หัวหนาทัวรจากบริษัทฯ อํานวยความสะดวกตลอดจนนําเที่ยวตามรายการ 

• คาประกันการเดินทางวงเงินคุมครองคารักษาพยาบาลอยางนอย 30.000 ยูโร ตอทาน    



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….    

** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 

อีเมล sales@toureurngluang.com 
- 9 - 

 

        
อตัรานี้ไมรวมอตัรานี้ไมรวมอตัรานี้ไมรวมอตัรานี้ไมรวม 

• คาขนกระเปาเดินทางที่มีนํ้าหนักเกินกวาสายการบินกําหนด 

• คาใชจายสวนตัว เชน คาซักรีด คาโทรศัพท/แฟกซ คาเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 

• คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบใุนรายการ 

• คาทิปหัวหนาทัวรไทย ไกดทองถิ่น และพนักงานขับรถ ตามมาตรฐานทานละ 2 ยูโร ตอวัน 
 

เงื่อนไขการชาํระเงนิเงื่อนไขการชาํระเงนิเงื่อนไขการชาํระเงนิเงื่อนไขการชาํระเงนิ    

• ชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากทําการสํารองที่นั่ง 

• ชําระสวนที่เหลือภายในวันที ่03 พฤษภาคม 2558    
 
การชาํระเงนิการชาํระเงนิการชาํระเงนิการชาํระเงนิ    

• ชาํระเปนเงนิสดชาํระเปนเงนิสดชาํระเปนเงนิสดชาํระเปนเงนิสด ที่ทวัรเอื้องหลวง สํานักงานหลานหลวง  

• ชาํระโดยบตัรเครดติชาํระโดยบตัรเครดติชาํระโดยบตัรเครดติชาํระโดยบตัรเครดติ 

• ชาํระโดยการโอนเงนิเขาชาํระโดยการโอนเงนิเขาชาํระโดยการโอนเงนิเขาชาํระโดยการโอนเงนิเขา บญัชอีอมทรพัย ธนาคารกสกิรไทย  สาขาการบนิไทยบญัชอีอมทรพัย ธนาคารกสกิรไทย  สาขาการบนิไทยบญัชอีอมทรพัย ธนาคารกสกิรไทย  สาขาการบนิไทยบญัชอีอมทรพัย ธนาคารกสกิรไทย  สาขาการบนิไทย 
                                ชือ่บัญช ีบจก. ทวัรเอื้ชือ่บัญช ีบจก. ทวัรเอื้ชือ่บัญช ีบจก. ทวัรเอื้ชือ่บัญช ีบจก. ทวัรเอื้องหลวงองหลวงองหลวงองหลวง        

                                                        เลขที ่เลขที ่เลขที ่เลขที ่612612612612----2222----04559045590455904559----3333        
  กรุณาแจงใหเจาหนาที่ทราบ โดยสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุ ชื่อผูเดินทาง และเบอร 
        ติดตอกลับมาที่ โทรสาร 02-2887158 
หมายเหตุ  กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาแจงชื่อ-ที่อยูเปนภาษาอังกฤษลวงหนา  

    
การยกเลกิการยกเลกิการยกเลกิการยกเลกิ    

• การบอกยกเลิกการเดินทาง บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 20,000 บาท 

• หากมีการยกเลิกการเดินทางจะตองแจงใหบริษัท การบินไทย ทราบอยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

• หากทานยกเลิกรายการทองเที่ยวกอนที่รายการจะส้ินสุดลง จะถอืวาทานสละสิทธ์ิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไมวากรณีใดๆ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา กรณีที่มีผูเดินทางไมครบ 25 ทาน 

• บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม        
    

เอกสารประกอบคาํรองขอวซีาเอกสารประกอบคาํรองขอวซีาเอกสารประกอบคาํรองขอวซีาเอกสารประกอบคาํรองขอวซีา    

 1.  หนงัสอืเดนิทางหนงัสอืเดนิทางหนงัสอืเดนิทางหนงัสอืเดนิทาง ที่มีอายุอยางนอย     6 เดือน กอนวันหมดอายุ  นับจากวันที่ตั้งใจจะเดินทางออกจากกลุมประเทศ           
เชงเกน พรอมสําเนา 1 ชุด และมีหนาวางที่ไมมีตราประทับอยางนอย 2 หนาขึ้นไป และหนังสือเดินทางเลมเกา (ถามี)    

 2.  รูปถายรูปถายรูปถายรูปถายสีสสีีส ี ขนาด 2 x 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาว เปนรูปถายไมเกิน 6 เดือน     จํานวน 2 รูป 
หนาตรง แตงกายสุภาพ ไมย้ิมเห็นฟน ไมสวมแวนดํา ไมคาดผม หรือ สวมหมวก  
หามใชรูปที่ปร้ิน หรือ ถายเอง 

           3.  สําเนาบตัรประชาชน สําเนาบตัรประชาชน สําเนาบตัรประชาชน สําเนาบตัรประชาชน หรือ สูตบิัตร สําหรับผูเดินทางอายุไมถึง 18 ป 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….    

** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 
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 4.  สําเนาทะเบียนบานสําเนาทะเบียนบานสําเนาทะเบียนบานสําเนาทะเบียนบาน  ( หนาแรก และ หนาที่มีชื่อชื่อผูเดินทาง ) 

 5. สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา / ใบมรณะบตัร / ใบเปลีย่นชือ่สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา / ใบมรณะบตัร / ใบเปลีย่นชือ่สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา / ใบมรณะบตัร / ใบเปลีย่นชือ่สําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา / ใบมรณะบตัร / ใบเปลีย่นชือ่ (ถามี) พรอมฉบับแปลภาษาองักฤษ  

 6.  เอกสารทางการเอกสารทางการเอกสารทางการเอกสารทางการเงนิเงนิเงนิเงนิ    
6.1 6.1 6.1 6.1 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ( อายุไมเกิน 1 เดือน ) พรอม สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ยอนหลัง 
6 เดือน หรือ ฝากประจําเทานั้น ถายเอกสารตั้งแต หนาที่มีช่ือ และ หนา 1 ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด      ( ปรับยอด 
ณ ปจจุบัน ) ในกรณีที่เลมปจจุบันอายุไมถึง 6 เดือน ใหถายสําเนาเกามาตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย  ****บัญชีกระแส
รายวัน และ บัญชีเดินสะพัด ไมสามารถใชได****    

 7.  หนงัสอืรบัรองการทํางานหนงัสอืรบัรองการทํางานหนงัสอืรบัรองการทํางานหนงัสอืรบัรองการทํางาน    ( มอีายุไมเกิน 1 เดือน )    
7.1  กรณเีปนลกูจาง 7.1  กรณเีปนลกูจาง 7.1  กรณเีปนลกูจาง 7.1  กรณเีปนลกูจาง หนังสือรับรองการทํางาน ระบุวันท่ีเร่ิมทํางาน ตําแหนง อัตราเงินเดือน เปนภาษาอังกฤษ เทานั้น    
7.2 กรณเีปนขาราชการ 7.2 กรณเีปนขาราชการ 7.2 กรณเีปนขาราชการ 7.2 กรณเีปนขาราชการ หนังสือรับรองการทํางานจากตนสังกัด ระบุตําแหนงและเงินเดือน จากตนสังกัดเปน
ภาษาอังกฤษพรอมสําเนาบัตรขาราชการ 
7.3 กรณเีปนเจาของกจิการ 7.3 กรณเีปนเจาของกจิการ 7.3 กรณเีปนเจาของกจิการ 7.3 กรณเีปนเจาของกจิการ หนังสือรับรองบริษัท คัดลอกไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันเดินทาง พรอมฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ 
7.4 กรณีประกอบอาชีพคาขายใหใชใบจดทะเบียนการคา พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 8.  หนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา    
นักเรียนตองมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา เปนภาษาอังกฤษเทานั้น 

 9.  
 
10. 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
12.   

กรณีเปนแมบาน สามารถใชการเงินของตนเองหรือของสามีและหลักฐานการทํางานของสามี พรอมแนบสําเนาทะเบียน
สมรส   
กรณีบิดาและมารดา ไมไดเดินทางไปกับบุตร แตออกคาใชจายให เอกสารใชดังตอไปนี้    
สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน / หนังสือรับรองการทํางานตัวจริงของบิดา หรือ มารดา ภาษาอังกฤษ / 
หนังสือรับรองฐานะทางการเงินออกจากธนาคาร ระบุชื่อผูเดินทาง และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก   ออมทรัพย 
ยอนหลัง 6 เดือน หรือ ฝากประจําเทานั้น ถายเอกสารตั้งแต หนาที่มีชื่อ และ หนา 1 ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด ( 
ปรับยอด ณ ปจจุบัน ) 
 
 
กรณีญาติ หรือ ผูอื่นออกคาใชจายให 
สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน / หนังสือรับรองการทํางานตัวจริงเปน ภาษาอังกฤษ  / หนังสือรับรอง
ฐานะทางการเงินออกจากธนาคาร ระบุชื่อผูเดินทาง และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก   ออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
หรือ ฝากประจําเทานั้น ถายเอกสารตั้งแต หนาที่มีชื่อ และ หนา 1 ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด(ปรับยอด ณ ปจจุบัน )  
*** หนังสือรับรองคาใชจายระบุถึงความสัมพันธ*** สําคัญมากเพราะตองโยงถึงความสัมพันธระหวางผูออกคาใชจายกับ
ผูเดินทางวาเปนอะไรกันจะเปนประโยชนตอตัวทานเองในการขอวีซา 
 
กรณีผูเดินทางเปนผูเยาวอายุต่ํากวา 18 ป ที่ทั้งบิดาและมารดา หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมไดเดินทางไปตางประเทศกับ
เด็กดวย บุคคลนั้นตองไปทําหนังสือยินยอม อนุญาตใหเด็กเดินทางไปตางประเทศได ณ ที่ทําการเขต หรือ อําเภอที่ทาน
พักอาศัยอยู พรอมแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
เอเอเอเอกสารทกุอยาง ตองแปลเปนภาษาองักฤษทัง้หมด และตองเปนเอกสารที่ออกมาลาสุดไมเกนิ1เดอืนกสารทกุอยาง ตองแปลเปนภาษาองักฤษทัง้หมด และตองเปนเอกสารที่ออกมาลาสุดไมเกนิ1เดอืนกสารทกุอยาง ตองแปลเปนภาษาองักฤษทัง้หมด และตองเปนเอกสารที่ออกมาลาสุดไมเกนิ1เดอืนกสารทกุอยาง ตองแปลเปนภาษาองักฤษทัง้หมด และตองเปนเอกสารที่ออกมาลาสุดไมเกนิ1เดอืน    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ     
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** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **** ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินาํเที่ยวทีไ่ดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกจินาํเที่ยว เลขที ่11/06687 **    
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 1. ผูย่ืนคํารองขอวีซาที่ถือสัญชาติอื่นนอกเหนือไปจากสัญชาติไทย อาจจําเปนตองแสดงเอกสารหลักฐานอื่นๆ ยืนยันเพ่ิมเติม 
และเอกสารนั้นๆ จะตองมีอายุบังคับใชไมตํากวา 3 เดือน เมื่อนับจากวันสุดทายของกําหนดการเดินทาง  

  1.1. ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  

  1.2. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู หรือ วีซาประเภทบุคคลอยูชั่วคราว พรอมสําเนา 1 ฉบับ  

  1.3. วีซาอนุญาตใหเดินทางเขา – ออกภายในประเทศไทย พรอมสําเนา 1 ฉบับ  

  1.4. บัตรประจําตัวคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักรไทยพรอมสําเนา 1 ฉบับ (ในกรณีที่ไดรับแลว)  

 2. ผูย่ืนคํารองขอวีซาที่เปนผูเยาว อายุต่ํากวา 18 ป จําเปนตองย่ืนเอกสารเหลานี้ ประกอบ สําหรับผูเยาว (เด็กที่มีอายุไม
ถึง 18 ป) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังตอไปนี้  

  2.1. ใบสูติบัตรพรอมสําเนา 1 ฉบับ  

  2.2. หนังสือแสดงความยินยอมจากผูเปนบิดามารดาทั้งสองฝาย ออกโดย สํานักงานเขต / สํานักทะเบียนประจําอําเภอ 
ซ่ึงตนมีภูมิลําเนา 

 3. สถานฑูตฯ มีสิทธิที่จะเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม ประกอบนอกเหนือไปจากที่ระบไุวขางตนนี้ไดตามแตกรณี 

 
 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ กรณุายื่นเอกสารทาํวซีาภายในวนัที่กรณุายื่นเอกสารทาํวซีาภายในวนัที่กรณุายื่นเอกสารทาํวซีาภายในวนัที่กรณุายื่นเอกสารทาํวซีาภายในวนัที่    17171717    เมษายนเมษายนเมษายนเมษายน    2552552552558888                
                                                            ควิยื่นเอกสารทาํวซีาและสแกนลายนิว้มอืควิยื่นเอกสารทาํวซีาและสแกนลายนิว้มอืควิยื่นเอกสารทาํวซีาและสแกนลายนิว้มอืควิยื่นเอกสารทาํวซีาและสแกนลายนิว้มอื    วนัที ่28 เมษายน 2558วนัที ่28 เมษายน 2558วนัที ่28 เมษายน 2558วนัที ่28 เมษายน 2558    
    
    
    
    
    
    
    
    


