
 

 

รหัสทัวร HUG1902667 
ทัวรโปรตุเกส สเปน 9 วัน 6 คืน (EK) 
ปอรโต   กวารดา   ซาลามังกา   บูรโกส   บิลเบา   ซาน   เซบาสเตียน 
ซาราโกซา   บารเซโลนา ปารก   กูเอล   ซากราดา   แฟมิเลีย 

 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส 

(EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมบริการติดป�ายชื่อและริบบิ้นใหกับกระเป�าทุก
ทาน 

 
วันที่สอง ดูไบ  - ปอรโต - ยานทาเรือเกา - สะพาน Dom Luis I – จัตุรัสลิเบอรเดด - 

สถานีรถไฟ Sao Bento - ถนนซานตา คาตารินา 
01.35 น.         ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
04.45 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที ่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
09.15 น. ออกเดินทางสู เมือง ปอรโต ประเทศสเปน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK197 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
14.30 น.   เดินทางถึงปอรโต ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองกอนนําทุกทานออกเดินทางสูเมือง 

ปอรโต (Porto) เมืองใหญอันดับ 2 ของโปรตุเกส 
และเปนหนึ ่งในหัวเมืองหลักของยุโรปมาตั ้งแต
สมัย โบราณ เริ ่ มแรกตั ้ งแต สมัย เคลติกหรื
อประมาณ 2,300 ปกอน ตอมาในชวงยุคโรมัน
เมืองปอรโตก็เจริญรุงเรืองขึ้นอยางมากดวยการ
เปนเมืองทาเรือที่สําคัญแหงหนึ่งและคงความเปน
เมืองใหญมาจนถึงปจจุบัน ทําใหในเมืองนั้นอัด
แนนดวยประวัติศาสตรที ่เห็นไดอยางชัดเจนใน
ทุกๆ มุมของเมือง ไมวาจะเปนโบสถหรือวิหาร
โบราณ บานโบราณ ปราสาท และศาลาวาการ

เกาแก เปนตน และดวยความสําคัญดานประวัติศาสตรที่ลํ้าคาของเมืองปอรโตน้ี
เอง ทําใหไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกไปเมื่อป 1996 นําทานเท่ียวชมเมืองปอรโต
ที่ รานหนังสือเลลโล (Lello Bookstore) รานหนังสือเล็กๆ แหงนี้ในยานตัว
เมืองปอรโตกลับเปนที่รู จักดีไปทั่วโลก ดวยการเปนหนึ่งในแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรควรรณกรรมชื่อดังกองโลกอยาง แฮรรี่ พอตเตอร นอกจากนี้รานเลลโล



 

 

ยังเปนหนึ่งในรานหนังสือที่เกาแกที่สุดในประเทศโปรตุเกสและติดอันดับตนๆ ของ
รานหนังสือจากทั่วโลก ตัวรานหนังสือขนาด 2 ชั้นนั้นสังเกตเห็นไดงายดวยหนา
รานสีขาวที่ออกแบบและตกแตงอยางดี สวนดานในนั้นก็สวยไมแพกันโดยเฉพาะ
บันไดรูปทรงแปลกตาแตออกแบบมาอยางงดงาม จากน้ันนําทานสู ยานทาเรือเกา 
(Cais da Ribeira) เปนยานสําคัญทั้งในดานเศรษฐกิจและการคาของเมืองมา
ตั้งแตยุคกลาง ปจจุบันยังคงมีความสําคัญมาในดานประวัติศาสตรและทองเที่ยว 
เพราะบริเวณนี้นอกจากจะเปนทาเรือแลวยังรายลอมไปดวยอาคารโบราณเกาแก
หลากสีสันดูแลวนาเดินเลนเดินชม มากดวยรานอาหาร รานคา และคาเฟ� รวมกับ
บรรยากาศดีๆ ริมทะเลแลว ทําใหเป นที ่ นิยมของนักทองเที ่ยวมาก ดวย
ความสําคัญในหลายๆ ดานทําใหยานทาเรือแหงนี้ยังไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
ไปเมื่อป 1996 ใหทานไดถายรูปกับ สะพาน Dom Luis I หนึ่งในแลนดมารก
สําคัญของเมืองอาจจะดูแลวคุนๆ นิดหนอย  เปนเพราะสะพานแหงนี้มีผูออกแบบ
คนเดียวกับหอไอเฟล "กุสตาฟ ไอเฟล" นั่นเอง ตัวสะพานเริ่มสรางตั้งแตป 1880 
กอนจะเสร็จสิ้นในป 1886 เปนสะพานเหล็กขนาดใหญ 2 ชั้น ยาว 172 เมตร 
และสูง 85 เมตร ขามแมนํ้าดูโร (Douro) ดานลางเปนทางรถวิ่ง ดานบนสําหรับ
รถไฟ สามารถเดินชมวิวไดทั้งดานลางและดานบนไดเปนวิวเมืองปอรโตที่สวย
มากๆ อีกมุมหนึ่ง จากน้ืนนําทานสู สถานีรถไฟ Sao Bento สถานีรถไฟที่ไดชื่อ
วาสวยมากแหงหนึ่ง นอกจากตัวสถานีที่ออกแบบมาอยางดีดวยสถาปตยกรรม
แบบโบซารแลว ดานในของสถานีรถไฟแหงนี้บนกําแพงรอบดานลวนตกแตงและ
ประดับไปดวยกระเบื้องสีฟ�าขาวกวา 20,000 แผน โดยมีลวดลายเปนเรื่องราว
ประวัติศาสตรของโปรตุเกสที ่ทําออกมาไดอยางนาทึ ่ง ชม จัตุรัสลิเบอรเดด 
(Liberdade Square) จัตุรัสใจกลางเมืองที่มีมาตั้งแตศตวรรษที่ 18 เปนจุด
เช่ือมโยงระหวางยานเมืองเกาและใหม ที่ใจกลางจัตรัสน้ันคือ รูปปم�นกษัตริยปเตอร
ที่ 4 เปนสัญลักษณของกษัตริยที่ตอสูเพื ่อเสรีภาพ ที่เห็นไดโดยรอบจัตุรัสก็คือ
โรงแรม รานอาหาร รานคา และท่ีสําคัญคือ ศาลาวาการเมือง  

        เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  นําทานเขาสูที่พัก ณ Black Tulip หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่สาม กวารดา (โปรตุเกส) - ซาลามังกา (สเปน) – มหาวิทยาลัยซาลามังกา – มหา
วิหารเกาแหงซาลามังกา - มหาวิหารใหมแหงซาลามังกา – จัตุรัสพลาซา มา
ยอร  

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 เดินทางดวยรถโคชสูเมือง กวารดา (Guarda) หน่ึงในเมืองใหญทางฝم�งตะวันออก

ของโปรตุเกสใกลชายแดนสเปน เปนเมืองที่อยูสูงที่สุดของโปรตุเกสดวยความสูง
เหนือระดับนํ้าทะเลที่ 1,056 เมตร เปนเมืองประวัติศาสตรที ่สําคัญเมืองหน่ึง 
เพราะยังอนุรักษสถาปตยกรรมและสถานที่สําคัญๆ ตั้งแตอดีตเอาไวอยางดีและ
เห็นไดในทั่วๆ บริเวณเมือง ไมวาจะเปน มหาวิหาร โบสถ กําแพงเมือง ป�อม และ
พิพิธภัณฑ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู ประเทศสเปน (Spain) ณ เมือง ซาลามังกา (Salamanca) 
เมืองโบราณบนที่ราบสูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน เปนเมืองที่กอตั้งมา
ตั้งแตกอนยุคโรมันโบราณ ทําใหรํ่ารวยดวยสถาปตยกรรมยิ่งใหญมากมายที่ไดถูก
อนุรักษเอาไวอยางดี เปนที่ตั้งของหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญและดีที่สุดของสเปน 
และเมืองซาลามังกาก็ไดถูกจดทะเบียนขึ้นเปนมรดก
โลกโดยองค การย ู เนสโก  ในป   1988 ผ  านชม 
มหาวิทยาลัยแหงซาลามังกา (University of 
Salamanca) มหาวิทยาลัยที ่เกาแกที ่สุดและยัง
เปดทําการอยูอันดับ 3 ของโลก เปนมหาวิทยาลัยที่
ก อตั ้งข ึ ้นครั ้งแรกตั ้งแต ป  1134 และกลายเปน
ศูนยกลางการศึกษาและเรียนรู ในแถบภูมิภาคน้ี
ตั้งแตนั้นเปนตนมา ปจจุบันก็ยังคงอันดับการเปน
หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ เราจะไดเห็น
อาคารโบราณที่ไดถูกดูแลรักษาอยางดี ยิ่งใหญและ
งดงามดวยลวดลายตามผนังและสไตลการสรางตาม
แบบสเปนโบราณ ผานชมมหาวิหารใหญของซาลามังกา มหาวิหารเกาแหงซา
ลามังกา (Old Cathedral of Salamanca) และ มหาวิหารใหมแหงซา



 

 

ลามังกา (New Cathedral of Salamanca) แมจะนับเปน 2 มหาวิหารใหญ
แตเปนมหาวิหารที่เช่ือมตอกันจนดูเหมือนเปนมหาวิหารเดียว ตัวมหาวิหารเกาน้ัน
ไดถูกกอตั้งในศตวรรษที่ 14 สวยงดงามตามสไตลโกธิคผสมผสานกับสไตลโร
มาเนสก เปนมหาวิหารของนิกายคาทอลิกที่อุทิศแดเซนตแมร่ีแหงทองทะเล ตอมา
ในศตวรรษที่ 16 ก็ไดเริ่มกอสรางมหาวิหารใหมแหงซาลามังกาขึ้น แลวเสร็จใน
ศตวรรษที่ 18 สงางามดวยสไตลสถาปตยกรรมที่ผสมผสานระหวางโกธิค บารอก 
และเรเนสซองก ดวยความสําคัญและเกาแกทําใหถูกยกใหเปนอนุสรณแหงชาติไป
เรียบรอย นําทานสู จัตุรัสพลาซา มายอร (Plaza Mayor) จัตุรัสขนาดใหญใจ
กลางเมืองซาลามังกาที่เปนจุดนัดพบยอดนิยมมาชานาน ตัวจัตุรัสไดถูกสรางขึ้นใน
สไตลสเปนดั้งเดิมผสมผสานกับสไตลบารอกที่เขากันอยางดี โดยรอบจัตุรัสนั้นจะ
ลอมดวยอาคารใหญ 3 ดาน มีรานคา รานอาหาร ใหเดินชม จัตุรัสแหงนี้ยังไดชื่อ
วาเปนหน่ึงในจัตุรัสท่ีสวยที่สุดแหงหน่ึงของสเปน  

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  นําทานเขาสูที่พัก Gran Hotel Corona Sol หรือระดับเดียวกัน  
วันที่สี่  บูรโกส -  มหาวิหารแหงบูรโกส - ประตูอารโก เด ซานตา มาเรีย - จัตุรัส
พลาซา มายอร 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง บูรโกส (Burgos) เมืองใหญทางภาคเหนือของสเปน ทั้งยัง
เปนเมืองศูนยกลางทางดานประวัติศาสตรในแควนคาสติลญาอีกดวย ซึ่งเมืองบูร
โกสก็ไดรักษาสถาปตยกรรมตางๆ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรเอาไวอยางดี 
ทั้งอาคารโบราณหลายแบบจากหลากหลายยคุสมัย โบสถจํานวนมาก ปราสาท ที่มี
อายุเกาแกยอนไปไดถึงชวงยุคกลาง ทําใหเมืองบูรโกสไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกไปเม่ือป 1984 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานเที ่ยวชมเมืองบูรโกส ถายรูปดานหนา 
มหาวิหารแหงบูรโกส (Burgos Cathedral) 
หรือชื่อเต็มๆ วา มหาวิหารเซนตแมรี่แหงบูรโกส 
(Cathedral of Saint Mary of Burgos) เปน
มหาวิหารในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่

ตั้งอยูบริเวณยานเมืองเกา มหาวิหารหลังใหญน้ีสรางขึ้นตั้งแตป 1221 ดวยสไตล
ศิลปะโกธิคแบบฝรั่งเศส ตัววิหารนั้นโดดเดนเห็นไดงายดวยขนาดวิหารที่ใหญและ
หอคอยคูแหลมสูงที่ดานหนาวิหาร รายลอมดวยยอดแหลมขนาดเล็ก มหาวิหาร
แหงน้ีไดรับขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป 1984 จากนั้นไปกัน
ตอที่ ประตูอารโก เด ซานตา มาเรีย (Arco de Santa Maria) ประตูขนาด
ใหญที่เปน 1 ใน 12 ประตูเมืองในสมัยยุคกลางที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน 
ประตูแหงนี้ไดรับการบูรณะสรางใหมในชวงศตวรรษที่ 16 ที่ดานหนาประตูนั้นได
ตกแตงอยางงดงามอลังการดวยบุคคลสําคัญของเมืองบูรโกสและแควนคาสติลญา 
ไมวาจะเปน เอล ซิด นักรบผูยิ่งใหญ พระเจาชารลสที่ 5 และอีกมากมาย ปจจุบัน
นอกจากจะเปนจุดทองเที่ยวยอดนิยมแลว ยังไดขึ้นทะเบียนเปนหนึ่งในอนุสาวรีย
แหงชาติดวย แลวนําทานสู จัตุรัสพลาซา มายอร (Plaza Mayor) ในทานได
เดินเลนเที่ยวชมจัตุรัสที่เปนเหมือนหัวใจสําคัญของยานเมืองเกาของเมืองบูรโกส 
เปนจัตุรัสในสไตลลานกวางทรงสี่เหลี่ยม ลอมรอบดวยอาคารหลากสีสันที่เปนทั้ง 
รานคา รานขายของที่ระลึก รานอาหาร และคาเฟ� แตกอนน้ันก็เปนทั้งลานกิจกรรม
และใชจัดงานเทศกาลตางๆ จัตุรัสพลาซา มายอร นั้นยังเปนจุดเชื่อมตอไปยังถนน
หลายสายใหเดินเลนเดินชมไดเพลินๆ ดวย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พัก ณ HQ La Galeria หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่หา บิลเบา - ศาลาวาการเมือง – พิพิธภัณฑกุกเกนไฮม - ซาน เซบาสเตียน -  
สะพานมาเรีย คริสตินา – มหาวิหารซาน เซบาสเตียน – ยานเมืองเกา Parte 
Vieja - โบสถเซนตแมรี่แหงคอรัส 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมือง บิลเบา (Bilbao) 
เมืองทางเหนือของสเปนและเปนเมือง
ใหญอันดับตนๆ ของประเทศ เมืองบิลเบา
ไดกอตั้งขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 14 กอน
จะกาวขึ้นเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ
และการคาของแควนบาสกอยางรวดเร็ว และ
เมื ่อก าวเขาสู ย ุคอุตสาหกรรมในชวงตน
ศตวรรษที่ 20 เมืองบิลเบาก็เปนหน่ึงในเมือง
อุตสาหกรรมอันดับตนๆ ของประเทศอีกดวย 
ปจจุบันเมืองบิลเบาก็ยังคงเปนหัวเมืองหลัก
ทางดานเศรษฐกิจ การคา อุตสากรรม การ
คมนาคม อีกดวย นําทานชมเมืองบิลเบา ผานชม ศาลาวาการเมือง (City Hall) 
ศาลาวาการแหงนี้ตั ้งเดนเห็นไดงาย อลังการดวยสถาปตยกรรมสไตลบารอค 
ตกแตงรายละเอียดอยางประณีตในสไตล Neo-Mudejar ทําใหดูแลวคลายคลึง
กับ พระราชวังอัลฮัมบราที่เมืองกรานาดา ถือเปนหนึ่งในอาคารที่สวยและโดดเดน
ในเมืองบิลเบาเลยทีเดียว แลวนําทานถายรูปที่ดานนอก พิพิธภัณฑกุกเกนไฮม 
(Guggenheim Museum) พิพิธภัณฑศิลปะโมเดิรนและรวมสมัยแหงนี้สราง
เมื่อ 1997 ซึ่งกลายเปนแลนดมารกแหงใหมของเมืองอยางรวดเร็ว ตัวพิพิธภัณฑ
มีดีไซนและการสรางที่มีเอกลักษณและเมื่อป 2010 พิพิธภัณฑแหงนี้ไดรับการยก
ใหเปนสถาปตยกรรมที ่สําคัญที ่สุดที ่มีมาตั ้งแตป 1980 นอกจากตัวอาคาร
พิพิธภัณฑที่ชวนใหดูชมแลวบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑยังนาสนใจไมแพกัน ดวย
เพราะสถานที่ตั้งน้ันตั้งอยูริมแมนํ้าทําใหเราสามารถชมวิวแมนํ้าและตัวเมืองอีกฝم�ง
ไดอยางชัดเจนอีกดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   



 

 

เดินทางตอสูเมือง ซาน เซบาสเตียน (San Sebastian) เมืองริมชายฝم�งทะเลที่
อยูหางจากชายแดนประเทศฝรั่งเศสเพียง 20 กิโลเมตร เปนเมืองที่รํ ่ารวยดวย
บรรยากาศดีของทิวทัศนสวยๆ ตัวเมืองและชายฝم�งทะเลทําใหเปนเมืองตากอากาศ
ยอดนิยมเมืองหนึ่งของสเปน นอกจากนี้แลวเมืองซาน เซบาสเตียนยังมีความโดด
เดนดานประวัติศาสตรไมแพเมืองอื่นๆ เห็นไดจากโบสถ พระราชวัง จัตุรัสและ
อาคารเกาแก นําทานสู สะพานมาเรีย คริสตินา (Maria Cristina Bridge) 
สะพานที่ขามแมนํ ้า Urumea แหงนี้ไดสรางขึ้นครั้งแรกในป 1893 เปนเพียง
สะพานไมธรรมดาๆ กอนจะทําการสรางใหมและเปดใชในป 1905 ตัวสะพานยาว 
24 เมตร ตกแตงอยางงดงามตั้งแตโคมไฟบนสะพาน ไปจนถึงลวดลายแกะสลัก
ตางๆ จุดเดนก็คือเสาหินที่ตั้งอยูหัวสะพานทั้ง 2 ดานที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 ของปารีส วิวที่ไดจากบนสะพานแหงนี้สวยและนาชม
มากจุดหนึ่ง จากนั้นนําทานสู มหาวิหารซาน เซบาสเตียน (San Sebastian 
Cathedral) มหาวิหารหลังใหญในสไตลฟم�นฟูโกธิคที่มีเอกลักษณคือดานหนา
โบสถและหอคอยเดี่ยวที่เปนหอระฆังนั้นสูง 75 เมตรสูงเดนเหนืออาคารอื่นๆ ใน
เมืองแหงนี้ ถือเปนอาคารเกาแกอายุกวา 120 ปที่ยังสวยนาชมทั้งภายนอกและ
ภายในเลยทีเดียว จากนั้นนําทานสู ยานเมืองเกา (Parte Vieja) ใหทานไดเดิน
เลนเที่ยวชมยานเมืองเกาของเมืองที่แตเดิมจะมีกําแพงเมืองลอมรอบ แตในป 
1863 ก็ไดทําการทุบกําแพงออกเพื่อทําการเชื่อมตอและขยายเมือง ตัวอาคารที่
เห็นในปจจุบันสวนใหญจะถูกสรางขึ้นตั้งแตชวงศตวรรษที่ 19 ที่ยังไดรับการรักษา
เอาไวอยางดี บริเวณยานเมืองเกาน้ีเองยังเปนยานทองเที่ยวยอดนิยม เพราะในแต
ละตรอกซอกซอยนั้นมากมายไปดวยรานคา รานอาหาร รวมไปถึงรานขายของที่
ระลึกใหเลือกซื้อกลับบานกันอยางจุใจ ในบริเวณนี้เองยังเปนที่ตั้งของอีกหน่ึง
แลนดมารกของเมืองซาน เซบาสเตียน คือ โบสถเซนตแมรี่แหงคอรัส (Basilica 
of Saint Mary of the Chorus) โบสถโรมันคาทอลิกที ่อลังการดวยศิลปะ
สไตลบารอกแหงนี้สรางเสร็จสิ้นตั้งแตป 1774 และเปนหนึ่งในโบสถสําคัญของ
เมือง ตัวโบสถนั้นสวยดวยหอคอยคูที่ดานหนาประดับดวยรูปปم�นทางศาสนาที่แสน
ละเอียดและประณีต ที่ทางเขาก็เปนซุ มโคงสูงแกะสลักไวดวยรูปป นมากมาย�م
เชนเดียวกัน มากมายดวยรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ที่ชวนใหดูและชมอยูนานๆ     



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเขาสูที่พัก ณ Tyrp San Sebastian City Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก ซาราโกซา - สะพานหิน Puente de Piedra - วิหารพระแมแหงพิลลาร - 

จัตุรัสพิลลาร 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง ซาราโกซา (Zaragoza) เมืองใหญในแควนชื่อเดียวกัน 
เปนเมืองที่มีชื่อในเรืองนิทานและตํานานพื้นบาน และอาหาร ภายในเมืองนั้นมาก
ไปดวยสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรที่นาสนใจ มากดวยสถาปตยกรรมหลาก
รูปแบบจากศิลปะหลายสมัย นอกจากนี้ยังเปนเมืองที่มีภูมิทัศนที่ผสมผสาน มีทุง
หญากวาง ป�าทึบ ทะเลทราย ไปจนถึงแนวทิวเขา ไดบรรยากาศที่หลากหลายใน
เมืองเดียว 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานสู สะพานหิน (Puente de Piedra) ที่สรางขึ้นเพื่อใชขามแมนํ้า Ebro 
สะพานแหงนี้สรางขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 15 แมจะพังเสียหายไปบางสวนจากนํ้า
หลากครั้งใหญในป 1643 แตก็ไดบูรณธกลับมาไดเหมือนเดิม สะพานนี้ยังถูก
เรียกอีกชื่อวา สะพานสิงโต (Bridge of Lions) มีท่ีมาจากรูปปم�นสิงโตที่ตั้งอยูบน
หัวสะพานทั้ง 2 ดาน หากขึ้นไปบนสะพานก็จะเปนอีกหนึ่งจุดชมวิวชั้นเยี่ยมของ
เมือง ไดเห็นตัวเมืองทั้งสองฝم�งแมน้ําอยางชัดเจนเลย จากน้ันไปตอกันที่ วิหารพระ
แมแหงพิลลาร (Basilica of Our Lady of the Pillar) วิหารโรมันคาทอลิก
ที่ต้ังอยูริมแมน้ําในบริเวณใจกลางเมืองซาราโกซา สรางขึ้นครั้งแรกในชวงศตวรรษ
ที่ 1-2 ไดชื่อวาเปนโบสถที่อุทศิแดพระแมมารีแหงแรกของโลก และก็ไดมีการสราง
ตอเติมเรื่อยมา สําหรับตัวมวิหารที่เห็นในปจจุบันน้ีไดสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 
กอนจะเสร็จสิ้นในปลายศตวรรษที่ 20 นี้เอง และก็สมกับความยาวนานในการ
สราง เพราะทั้งยิ ่งใหญและอลังการ ทั ้งยังงดงามไมแพมหาวิหารไหนๆ ดวย
สถาปตยกรรมสไตลบารอค และที่ดานหนาของวิหารคือ จัตุรัสพิลลาร (Plaza 
del Pilar) ที่ไดชื่อวาเปนจัตุรัสที่พลุกพลานที่สุดในซาราโกซา ใหทานไดเดินเลน
เที่ยวชมอยางอิสระ เพราะในบริเวณโดยรอบน้ันจะรายลอมไปดวยถนนตรอกซอก



 

 

ซอยที่เหมาะจะเดินเลนชมวิวเมืองไปรอบๆ ก็เขาที จะถาอยากชอปปم�ง บริเวณก็มี
รานคามากมายเรียงรายสองขางถนนใหไดดูไดชมกันไมมีเบื่อเลย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเขาสูที่พัก ณ Diagonal Plaza Hotel  หรือระดับเดียวกัน 
วันที่เจ็ด บารเซโลนา - ปารก กูเอล – เนินเขามอนตจูอิก  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมือง บารเซโลนา (Barcelona) เมืองหลวงของแควนคาตาโล

เนียของสเปน เปนเมืองที่ไดชื่อวาเปนจุดหมายแหงการทองเที่ยวที่พลาดไมได
เด็ดขาด เพราะภายในเมืองบารเซโลนานั้นเปนที่ตั้งของมรดกโลกมากถึง 8 แหง 
มากมายไปดวยประวัติศาสตรอันยิ่งใหญและยาวนาน ซึ่งบารเซโลนานั้นไดเริ่ม
กอตั้งเปนเมืองตั้งแตยุคโรมัน กอนจะกาวขึ้นเปนหัวเมืองหลักในชวงยุคกลางเปน
ตนมา ในตัวเมืองนั้นจะมากมายไปดวย พิพิธภัณฑ โบสถ วิหาร อาคารเกาแกที่
กระจายอยูทั่วเมือง นอกจากนี้ยังมียานเมืองเกา ตลาด และแหลงชอปปم�ง ใหได
เท่ียวชมกันอยางจุใจทีเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเขาชม ปารก กูเอล (Park Guell) หนึ่งใน

สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของเมืองบารเซโลนา โดด
เดนดวยศิลปะการกอสราง ออกแบบ และตกแตง 
ตามสไตล ‘แอนโทนี่ เกาดี้’ (Antoni Gaudi) เดิมที
นั้น ปารก กูเอล ไดเริ ่มสรางขึ้นเมื่อป 1900 เพื่อ
เปนหมูบานจัดสรรกอนที่โครงการจะลมเลิกลง 
แตปารก กูเอลก็ไมไดถ ูกทิ ้งราง เพราะไดถูก
เปลี่ยนเปนแหลงทองเที่ยวและเปดใหเขาชมได
ตั ้งแตป 1914 ที่ดูไปแลวคลายกับเมืองในเทพ
นิยายไมผิดเพี้ยน ทั้งดวยโลเคชั่นที่ตั้งอยูบนเนิน
เขาเหนือเมืองบารเซโลยา มีสวนสวย และอาคารรูปรางแปลกตาระบายดวย
หลากหลายสีสัน มีอาคารปราสาททรงสูงโดดเดน เรียกไดวานาถายรูปในทุกๆ จุด 
ทุกๆ มุมเลยทีเดียว ดวยความโดดเดนนาสนใจและเปนสถานที่ลํ ้าคาทางดวย



 

 

ศิลปะแหงหนึ่งทั้งของสเปนและของโลก ทําให ปารก กูเอล ไดรับการจดทะเบียน
ใหเปนมรดกโลกไปเมื่อป 1984 จากนั้นนําทานขึ้นไปยัง เนินเขามอนตจูอิก 
(Montjuic) เนินเขาขนาดใหญที่อยูเหนือเมืองบารเซโลนา ที่ดานบนเนินเขาน้ัน
นอกจากจะนาตื่นตาและประทับใจไปกับวิวทิวทัศนสวยๆ ของเมืองบารเซโลนาที่
เห็นไดเกือบทุกมุมเมือง ยังมีจุดที่นาสนใจไมแพกันเลยก็คือ ปราสาทมอนตจูอิก 
(Montjuic Castle) ปราสาทเกาแกแหงหนึ่งของเมือง เคยเปนป�อมปราการมา
ตั้งแตป 1640 กอนจะถูกสรางใหมในป 1799 เปนตัวปราสาทดังที่เห็นในปจจุบัน 
ซึ ่งไดรับการบูรณะอยางเรื ่อยมาทําใหมีสภาพดีมาก และไดถูกปรับเปนที ่ทํา
การเมืองและพิพิธภัณฑ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเขาสูที่พัก ณ Fira Congress Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่แปด บารเซโลนา – ซากราดา แฟมิเลีย -  ลา โรคา วิลเลจ เอาทเล็ต 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 น ําท านเข าชม ซากราดา แฟมิเล ีย (Sagrada 

Familia) หนึ่งในแลนดมารกที ่พลาดไมไดเลยของ
เมืองบารเซโลนา วิหารขนาดใหญดวยที่ดูแปลกตาแหง
นี ้ก ็เปนหนึ ่งในผลงานชิ ้นเอกของ แอนโทนี ่ เกาดี้  
(Antoni Gaudi) ผูสรางเดียวกับปารก กูเอลนั่นเอง 
โบสถขนาดใหญในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก
แหงน้ีไดถูกเริ่มสรางตั้งแตป 1882 และแมจะผานมานานกวา 135 ปแลว แต
โบสถแหงน้ีก็ยังสรางไมเสร็จสิ้น ดวยเพราะผลกระทบจากสงครามและรายละเอียด
การออกแบบและสรางที่ทั ้งประณีต ละเอียด และซับซอน แตเราก็สามารถเห็น
ความยิ ่งใหญของโบสถไดอยางชัดเจน ไมวาจะดวยหอคอยสูงถึง 170 เมตร 
สวยงามดวยกระจกสีที ่อยู บนผนังโดยรอบ และแมกระทั่งเพดานก็ออกแบบมา
อยางงดงาม ภายในโบสถนั้นจะสังเกตุไดวาในแตละสวนนั้นลวนโคงมนไรเหลี่ยม
มุม ทําใหดูละมุนและไมขัดสายตา เปนโบสถที่เหมือนเปนดั่งแกลอรี่ศิลปะขนาด
ใหญใหไดชมกันไมมีเบื่อ นอกจากนี้ภายในโบสถยังมีพิพิธภัณฑจัดแสดงผลงาน
ของเกาดี้ใหไดชมกันดวย สําหรับโบสถซากราดา แฟมิเลียน้ันคาดการณวาจะสราง



 

 

เสร็จในป 2026 และแมจะยังไมเสร็จแตซากราดา แฟมิเลียก็ไดรับการจดทะเบียน
เปนหน่ึงในมรดกโลกไปเรียบรอยแลวเม่ือป 2005    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําทานสู ลา โรคา วิลเลจ เอาทเล็ต (La Roca Village Outlet) เอาทเล็ตที่

รวมรวมรานคาแบรนดเนมแฟชั่นชื่อดังเอาไวมากมาย ตั้งแตแบรนดดังของสเปน
อยาง Camper หรือจะเปนแบรนดอื่นๆ ทั่วโลกไมวาจะเปน ASICS, Bimba y 
Lola, BOSS, Calvin Klein Jeans, Furla, Guess, Lacoste, Michael 
Kors, Polo, Ralph Lauren, Prada, Sandro และอ่ืนๆ อีกมากมายกวา 140 
แบรนด ที่นําเสนอสินคาที่ดีที่สุดในราคาสุดพิเศษ นอกจากน้ีภายในยังมีรานอาหาร
และคาเฟ�พรอมใหบริการอีกดวย 

เย็น อิสระอาหารเย็น เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

22.40 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 188 เพื่อแวะ
เปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

วันที่เกา ดูไบ – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
07.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคา 

ตุลาคม 9 - 17 ต.ค. 62 
30 ต.ค. –  พ.ย. 62 

49,900 
พฤศจิกายน 18 – 26 พ.ย. 62 

27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 62 

New Year 
2020 30 ธ.ค. 62 – 7 ม.ค. 63 59,900 

 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
 อัตรานี้รวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
อัตรานี้ไมรวม 
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะกรุปเหมา
เทานั้น) 
✗ คานํ้าหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่ง
คน 



 

 

✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
  
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท และคาวีซา 3,500 บาท 

(หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสดุวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี 



 

 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่
ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
เอกสารที่ตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู

ประเทศ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตามควรนําไป
แสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลัง
เปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา) 

3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลา
งาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ยอนหลัง 6 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ใน
กรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมย่ืน
เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที ่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) ภาษาอังกฤษ สําคัญมากตองยื่นคูกันทั้งสองอยาง วันที่ออกเอกสาร
ไมเกิน 1 เดือนจากวันยื่น  **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 



 

 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อ
แสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผู
เดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  
จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  

9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  
9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ทานอยู  (เปน
ภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มาย่ืนขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรอง
ขอวีซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่
ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป



 

 

อํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแต
ละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 

 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมี

คาใชจายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิวมือ ณ ศูนยยื่นวีซา ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย 
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