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บริษทั ชยัทวัร ์จ ำกัด 
โทร. 02 212 8431   Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

 

แมดรดิ – พระราชวังหลวงแห่งกษัตริย์สเปน - ช้อปปิ้งย่านถนนกรานเบีย  

เซโกเบีย – สะพานส่งน ้าโบราณ – มหาวหิารแห่งเซโกเบีย 

ซาลามังกา – แอสทอรก้า – เลออง –เบอกอส –บิลโบ – พิพิธภัณฑ์กุดเกนไฮม์   

ซานเซบาสเตียน – ไรไ่วน์ – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต็มอลล์ – บาร์เซโลนา่ 

เดินทาง : อาทิตย์ที่ 16 – พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 (11 วัน) 
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01. วันแรกของกำรเดินทำง            กรุงเทพฯ  
 

23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ EMIRATES AIRLINES (ROW T) 
 ประตูทางเข้า 9  เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 
 

02. วันที่สองของกำรเดินทำง                                                       ดูไบ – แมดริด  
 

02.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงแมดริด โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES  เที่ยวบินที่ EK 385 
05.35 น. ถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 
07.40 น.  ออกเดินทางต่อโดย EMIRATES AIRLINES  เที่ยวบินที่ EK 141 
13.25 น.  ถึงกรุงแมดริด (MADRID) เมืองหลวงประเทศสเปน  หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
น าท่านชมกรุงแมดริด (MADRID) มหานครอันทันสมัย แต่ยังคงคุกรุ่นไปด้วยกล่ินไอแห่งอดีต ปฏิมากรรมแกะสลักประตูชัย
โบราณที่โดดเด่นอยู่ท่ามกลางตึกทันสมัย  น าท่านชมความงามอันวิจิตรของพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) เคยเป็นที่
ประทับของราชวงศ์สเปนสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1738  เป็นอาคารยุคโกธิคตอนปลาย  ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งภายใน
งดงามหรูหราที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรป    
จากนั้นน าท่านสู่ย่านถนนกรานเบีย (GRAN VIA) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงแมดริด อยู่บริเวณใจกลางเมือง 
สถานท่ีซึ่งมีโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงภาพยนตร์มากมาย  รวมถึงท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมอันหรูหราได้อย่าง
แพร่หลายในแถบย่านน้ี อิสระให้ท่านช้อปป้ิง ซื้อสินค้าทันสมัยพร้อม ๆ กับชมความงามของสถาปัตยกรรมจนถึงเวลานัดหมาย 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก    HOTEL VINCCI  CAPITOL (4*) หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
03. วันที่สำมของกำรเดินทำง                                       แมดริด – เซโกเบีย – ซำลำมังกำ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเซโกเบีย (SEGOVIA) (90 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองส าคัญทางการทหารตั้งแต่สมัยโรมัน ชมตัวเมืองที่ยังคงทิ้ง
ร่องรอยของอารยธรรมเก่าไว้ได้อย่างเด่นชัด ตัวเมืองตั้งอยู่เนินเขาที่ระดับความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล น าท่านเดินชม
เมืองเก่าที่ซ่อนตัวภายใต้ก าแพงเมือง  น าชมสะพานส่งน ้าแบบโรมัน (ROMAN AQUEDUCT) ที่มีความยาวถึง 728 เมตร และ
เป็นสะพานส่งน้ าที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง  ชมมหาวิหารกลางเมือง สร้างในศตวรรษที่ 16  รูปแบบกอธิค ถ่ายรูปกับ 
ป้อมปราการอัลคาซ่าร์ ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมหน้าผาสูงของเมือง  
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อาหารกลางวันท่ีภัตตาคารหมูหันเลื่องชื่อ  

น าท่านเดินทางสู่เมดิน่า เดล แคมโป (Medina del campo) อยู่ทางภาคกลางของสเปน เมืองส าคัญทางการค้าขาย โดยประชากร
ส่วนมากประกอบอาชีพเล้ียงแกะเป็นอาชีพหลัก และยังเป็นตลาดการค้าขายแกะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย  
น าท่านผ่านชมเพื่อแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทโมท่า ปราสาทในศตวรรษที่ 14 ใช้สถาปัตยกรรมการผสมผสานทางศิลปะของศิลปะ
แบบกอธิค และมูเดจาเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว และอลังการอย่างยิ่ง   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ซาลามังกา (SALAMANCA) เมืองทางตะวันตกของประเทศสเปน ตั้งอยู่ริมแม่น้ าธอร์เมส เป็นเมืองที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในหมู่นักเรียนต่างชาติเพื่อมาเรียนภาษาสเปนที่นี่ จนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ ซาลามังกาก็ยังมีภูมิทัศน์ท่ีงดงาม อีกทั้งในย่านเขตเมืองเก่าก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จึงท าให้เป็นเมือง 
ทีม่ีเสน่ห์น่าสัมผัสอีกเมืองหน่ึง ท่ีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ควรพลาด 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก    HOTEL PALACIO DE SAN ESTEBAN (5*) หรือเทียบเท่า  (2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. วันที่สี่ของกำรเดินทำง                                              ซำลำมังกำ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชม มหาวิหารแห่งซาลามังกา ทั้งสองแห่ง  โดยเริ่มจากชม มหาวิหารเก่า ที่เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1140  แต่กว่าจะแล้วเสร็จก็ใช้
เวลาไปกว่าหน่ึงศตวรรษ เป็นการสรรสร้างโดยใช้วิธีผสมผสานศิลปะแบบโรมาเนสก์และโกธิคเข้าด้วยกัน   
จากนั้นน าท่านชมอีกหนึ่งมหาวิหารที่อยู่ถัดไปด้านข้าง หรือก็คือ  มหาวิหารใหม่ ที่สร้างขึ้นเมื่อช่วงปีศตวรรษที่ 16  นับเป็น
ช่วงเวลาที่ศิลปะแบบโกธิคได้รับความนิยมลดน้อยลงในสเปน และเริ่มถูกผสมผสานเข้ากับศิลปะแบบเรอเนสซองส์ จึงท าให้การ
สร้างมหาวิหารแห่งนี้ออกเป็นศิลปะแนวใหม่แบบพลาเทอเรสโก้ (Plateresco)  แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้กลมกลืนและสอดคล้องกับ
มหาวิหารหลังเดิม ก็ยังคงความเป็นศิลปะแบบโกธิคไว้อยู่  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านชมเมืองโดยรอบ ชมพลาซ่า มายอร์ จัตุรัสใจกลางเมือง สไตล์บารอคในสมัยศตวรรษที่ 18  อีกหนึ่งจัตุรัสที่ไม่ใช่ว่าแค่สวย
ที่สุดในเมือง แต่ได้รับการยอมรับว่าให้เป็นหนึ่งในจัตุรัสท่ีสวยที่สุดในประเทศสเปนก็ว่าได้    
จากนั้นผ่านชมแวะถ่ายรูปด้านนอก คาซ่า เดอ ลาส คอนซาส หรือ เฮ้าส์ ออฟ เซล์ล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15  โดยผสมผสาน
ศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสไตล์โกธิค แขกมัวร์ หรืออิตาเลียน  ด้านนอกก าแพงถูกประดับประดาไว้ด้วยเปลือกหอย
กว่า 400 ชิ้น บ้างก็กล่าวว่า เปลือกหอยส่ือถึงความรัก บ้างก็เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แทนนักบุญ Saint James แต่ปัจจุบันนี้ ได้
กลายเป็นห้องสมุดสาธารณะประจ าเมืองไปแล้ว 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านเขตเมืองเก่า เพื่อชมมหาวิทยาลัยแห่งซาลามังกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของสเปน 
ชมสถาปัตยกรรมจากหินทรายที่งดงาม สร้างขึ้นเมื่อปี  ค.ศ.1218 และมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปัจจุบันนี้มีนักเรียนกว่า 
30,000 คน ที่เข้ามาเพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอักษรศาสตร์  
จากนั้นน าท่านชมพิพิธภัณฑ์คาซ่าลิซ (CASA LIS MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปะประเภท Art Deco และ Art Nouveau 
การก่อสร้างตัวอาคารด้านนอกนั้นเป็นแบบสถาปัตยกรรมในสมัยยุคเริ่มศตวรรษที่ 20  ด้านในเก็บรวบรวมผลงานกว่า 2,000 ชิ้น 
แบ่งออกเป็น 19 คอลเลคชั่น  มีทั้งภาพวาด เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ เซรามิค เครื่องปั้นดินเผาและอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนแล้วแต่
น่าสนใจอย่างยิ่ง 
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. วันที่ห้ำของกำรเดินทำง                                   ซำลำมังกำ – แอสทอร์ก้ำ – เลออง  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่แอสทอร์ก้า (Astorga) เมืองทางตอนเหนือของสเปน  ในแคว้นเลออง เมืองนี้เต็มไปด้วยอารยธรรมสมัยยุคกลาง            
โดยสังเกตเห็นได้จากก าแพงเมืองที่โอบล้อมตัวเมืองไว้ และยังเป็นเมืองทางผ่านของคริสตนิกชน  เพื่อไปแสวงบุญยังซานติเอโก้ 
เดอ คอมโพสเทล่า (Santiago de Compostela) เรียกเส้นทางนี้ว่า Silver Road ปัจจุบันเมืองนี้กลายเป็นเมืองหลักใน
อุตสาหกรรมการผลิตช็อคโกแลตของโลก โดยมีโรงงานผลิตช็อคโกแลตกว่า 49 โรงงาน ตั้งอยู่ ณ เมืองแห่งนี้ 
จากนั้นน าชม EPISCOPAL PALACE OF ASTORGA  หรือ ปราสาทของบิชอป นับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่ท่องเที่ยว
จะมาเยือนแอสทอร์ก้าแล้วไม่ควรพลาด  ปราสาทแห่งนี้สร้างภายใต้การออกแบบของสถาปนิกชื่อดังชาวสเปน Antoni Gaudi            
ตัวอาคารด้านนอกสร้างจากหิน โดยใช้ศิลปะการสร้างสไตล์นีโอโกธิค คล้ายกับปราสาทในเทพนิยาย ส่วนการออกแบบตกแต่ง
ด้านในก็งดงามด้วยกระจกสี แลดูแปลกตาด้วยรูปทรงต่างๆ  ปัจจุบันนี้ได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ ลอส คามินอส เพื่อจัดแสดงงานปั้น
สไตล์เรอเนสซองส์ และบารอค 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเลออง (LEON) เมืองนี้มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า สิงโต ครั้งหนึ่งในอดีตเลอองเป็นฐานที่ตั้งของ
อาณาจักรโรมันมาร่วมกว่า 7 สมัย จึงได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของโรมันในช่วงสมัยยุคกลาง  เมืองนี้จึงเป็นที่ที่รวบรวม
สถานท่ีส าคัญต่างๆ และใช้เป็นสมรภูมิรบของชาวสเปนในการรบต่อต้านการคุกคามของแขกมัวร์ (Reconquista) อีกด้วย  
น าท่านชมโบสถ์ซาน อิสิโดโร่ (San Isidoro Royal Collegiate Church) เป็นโบสถ์ตั้งแต่สมัยโรมันเก่า สร้างเมื่อปี ค.ศ.996 
แรกเริ่มสร้างโดยใช้ศิลปะแบบกอธิค แต่หลังจากนั้นประมาณ 20 ปี ถูกรื้อถอนโดยกษัตริย์ชาวมัวร์นามว่ากษัตริย์อัลมานเซอร์ และ
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ถูกสร้างใหม่ขึ้นมาอีกที่โดยกษัตริย์อัลฟอนโซ่ที่ 6  ตัวอาคารสร้างโดยการใช้ศิลปะแบบโรมาเนส์ก โกธิค และได้รับการผสมผสาน
กับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามเข้าไป ด้านในเป็นสถานท่ีฝังพระศพของกษัตริย์ และพระราชินีท้ังหมด 23 พระองค์ พระราชวงศ์ 13 
พระองค์ และขุนนางชั้นสูงแห่งเลอองอีก 9 ท่าน ให้ท่านได้ชมภาพวาดเฟรสโก้ แบบโรมาเนกส์บนเพดาน จิตรกรบางท่านกล่าวไว้
ว่า ท่ีแห่งนี้เป็นตัวอย่าง ภาพวาดโรมาเนกส์ที่สุดยอดแห่งหน่ึงในทวีปยุโรป 
จากนั้นผ่านชมด้านนอกของคาซ่า โบตินี่ (Casa Botines House) อาคารศตวรรษที่ 19  ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวสเปน 
Antoni Gaudi ปัจจุบันได้ใช้เป็นสถานท่ีท าการของธนาคารหนึ่งในสเปน  
จากนั้นน าชมมหาวิหารซานต้า มาเรีย เดอ เลออง (Cathedral de Leon) โบสถ์สไตล์โกธิคแบบฝรั่งเศสสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 
บนซากปรักหักพังของโรงอาบน้ าโรมันโบราณ ด้านนอกและด้านในตกแต่งด้วยงานปั้นที่งดงาม และกระจกหลากสีสไตล์ยุคกลาง
กว่า 125 ชิ้น ที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง จึงท าให้โบสถ์แห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า “ House of Light” 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก    HOTEL CONDE LUNA (4*) หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

06. วันที่หกของกำรเดินทำง                                       เลออง – เบอกอส – บิลโบ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองเบอกอส (BURGOS) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรม  ในอดีตเคยเป็น
เมืองหลวงเก่าของแคว้นคาสตีลมานานกว่า 500 ปี และได้รับการขนานนามว่าเป็น “Cradle of Castile”   
จากนั้นน าท่านเดินข้ามสะพานซานต้ามาเรีย เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองเก่า  ชมประตูเมืองอาร์โค เดอ ซานต้า มาเรีย ที่สร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 16  ชมความยิ่งใหญ่อลังการของมหาวิหารเบอกอส หรือโบสถ์ซานต้า มาเรีย โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
สเปน เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1221  แต่กว่าจะแล้วเสร็จก็ใช้เวลาร่วมกว่า 300 ปี ตลอดระยะเวลาการสร้างได้ใช้ช่างศิลป์ที่ขึ้นชื่อ 
มากหน้าหลายตาจากทั่วทั้งทวีปยุโรป ท้ังการตกแต่งภายในและภายนอกล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะแบบกอธิค ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ฝรั่งเศสและเยอรมัน  มหาวิหารเบอกอสนับเป็นโบสถ์แห่งเดียวในสเปน ท่ีได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่บิลโบ (BILBAO) เมืองศูนย์กลางของแคว้นบาสก์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ บิลโบเป็นเมือง
สมัยใหม่ที่มีอาคารสถาปัตยกรรมรูปทรงต่างๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคงอนุรักษ์
ย่านเขตเมืองเก่าเอาไว้เป็นอย่างดีจนกระท่ังถึงปัจจุบันนี้ 
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อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์กุดเกนไฮม์ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลป์ของศิลปินชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Picasso, Motherwell และ 
Rauschenberg เป็นต้น  ตัวอาคารใช้สถาปัตยกรรมการสร้างสไตล์โมเดิร์น ที่โดดเด่นตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้           
ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองไปแล้ว โดยเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวอเมริกาเหนือนามว่า Frank O Gehry 
เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1991  โดยรัฐบาลได้ทุ่มเงินลงทุนกว่า 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ  เปิดให้สาธารณชนเข้าชมครั้งแรกในวันที่ 18 
ตุลาคม 1997  โดย Juan Carlos ที่ 1 แห่งสเปน และมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 5,000 คน  ภายใน 3 ปีแรกหลังการเปิดพิพิธภัณฑ์
อย่างเป็นทางการ  นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าชมกว่า 4 ล้านคน ท ารายได้เข้าประเทศกว่า 500 ล้านยูโร อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือโรงแรม มีรายได้รวมกว่า 100 ล้านยูโร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านกรานเบีย (GRAN VIA) ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีร้านค้า และห้างสรรพสินค้าชื่อดังมากมาย 
อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
ที่พัก    HOTEL CARLTON (5*) หรือเทียบเท่า  (2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง                                        บิลโบ – ชำยหำด ลำ คอนช่ำ – ซำนเซบำสเตียน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินชมย่านเมืองเก่ากาสโก วีโฆ (Las Siete Calles or Casco Viejo) ในภาษาสเปนแปลว่าถนนท้ังเจ็ด เนื่องจากในบริเวณ
นี้มีถนนตัดผ่านทั้งหมดเจ็ดสายเสมือนซอยทั้งเจ็ด เป็นย่านที่มีสีสันเรียงรายไปด้วยร้านค้า โรงแรมและโบสถ์เก่าที่มีความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์มากมาย   
จากนั้นน าท่านชมตลาด El Mercado de la Ribera  หน่ึงในตลาดที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1929 ต่อมาในปี 
ค.ศ.1990 ตลาดแห่งนี้ได้รับการจดบันทึกลงในหนังสือกินเนสบุ๊กให้เป็นตลาดที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก เนื่องจากมีจ านวนผู้ขายและ
ร้านค้ากว่า 200 ราย บนพ้ืนท่ีกว่า 10,000 ตารางเมตร นับว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากในยุคสมัยนั้น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซานเซบาสเตียน  (SAN SEBASTIAN) เมืองทางตอนเหนือของประเทศสเปน ห่างจากพรมแดนฝรั่งเศส
ประมาณ 20 กิโลเมตร ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติที่แสนงดงาม ตัวเมืองหันหน้าเข้าสู่ทะเล และยังโอบล้อมไว้ด้วยภูเขา 
จึงท าให้เมืองนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก มานานกว่า 2 ศตวรรษ  อีกทั้งเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงทาง         
ด้านโภชนาการ และอาหารการกิน ที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็หาร้านอาหารที่ได้รับ Michelin Star ได้ไม่ยากเมื่อเทียบกับเมืองอื่น
ในทวีปยุโรป เมืองนี้มีร้านอาหารท่ีได้รับ Michelin Star ระดับ 3 ดาวอยู่ถึง 3 ร้านจากทั้งหมด 5 ร้านในสเปน ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย
ที่เมืองนี้จะได้รับสมญานามให้เป็น “World Famous Food Tourism Destination” 
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อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ ลา คอนช่า (La Concha Beach) ชายหาดสุดคลาสสิกที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ ได้รับความนิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศสและ
ชาวสเปนเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า (La Parte 
Vieja) เมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ หลังจากเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ.1813  ตลอดสองข้างทางเป็นถนนเล็กๆ ที่ถูก
โอบล้อมด้วยบ้านเรือนสมัยยุคกลาง ซึ่งปัจจุบันได้ดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ผับ และบาร์ต่าง ๆ มากมาย นับเป็นย่านที่มี          
สีสัน และครึกครื้นตลอดทั้งปี  จากนั้นชม Plaza de la constitucion จัตุรัสที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานที่ส าคัญต่างๆ ของเมือง          
ตั้งอยู่ใจกลางย่านเมืองเก่า มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองบิลโบ 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 
 

08. วันที่แปดของกำรเดินทำง                              ลองลิ้มชิมไวน์ RIOJA – ซำรำโกซ่ำ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าสู่แคว้นแห่งไวน์ดังของสเปน LA RIOJA  น าท่านสู่ไร่องุ่นไวน์ Marques de Riscal ไร่ไวน์ที่เก่าแก่ของแคว้น          
ที่เปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1858  องุ่นหลายสายพันธุ์ที่ปลูกอยู่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตรม. อีกทั้งอาคารยังได้รับการออกแบบ และสร้าง
โดยสถาปนิกชื่อดังคนเดียวกันกับที่สร้างพิพิธภัณฑ์กุดเกนไฮม์ที่เมืองบิลโบอีกด้วย   หลังคาใช้ไทเทเนี่ยมเป็นวัสดุหลักสีที่ใช้          
มีทั้งหมด 3 สี คือ สีชมพู สีทอง และสีเงิน  แต่ละสีต่างมีความหมายและท่ีมาที่ไปในตัวเอง  
***ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของไวน์องุ่น และเลือกซื้อไวน์เป็นของฝาก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ซาราโกซ่า (ZARAGOZA) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของสเปน  ซึ่งเคยถูกท าลายเมือ่ครั้งเกิดสงครามกลาง
เมือง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ทั้งหมดจนงดงามเช่นในปัจจุบัน 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านชมความงามรอบตัวเมือง และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์หลักของเมืองคือ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์พิลลาร์ (Basilica of 
Our Lady of the Pillar) เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามที่สร้างในแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์บารอค  ผ่านชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่คริสตวรรษที่ 16 โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์  

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก    HOTEL NH COLLECTION GRAN HOTEL ZARAGOZA (4*) หรือเทียบเท่า 
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09. วันที่เก้ำของกำรเดินทำง     ซำรำโกซ่ำ – ช้อปปิ้งเอ้ำท์เล็ตมอลล์  – บำร์เซโลน่ำ   
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เอ้าท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ LA ROCA VILLAGE ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชมกว่า 90 ร้านค้า เช่น 
Burberry, Cacharel, Calvin Kline, Lacoste ฯลฯ  ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น เส้ือผ้า
บุรุษ เสื้อผ้าสตรี อุปกรณ์กีฬา ของใช้ภายในบ้าน และอื่นๆอีกมายมาย  

อาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)   โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร 

น าท่านเดินทางสู่บาร์เซโลน่า (BARCELONA) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของสเปน เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับเป็น
เมืองที่ใหญ่ มีชีวิตชีวาที่สุดเมืองหน่ึงของสเปน  ซึ่งเคยเป็นท่าเรือจึงท าให้เมืองนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในดินแดนยุโรปที่ได้รับการ
กล่าวขานถึงอย่างมาก ด้านอารยธรรมประเพณีท่ีผสมผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างความเป็นสเปนและฝรั่งเศส 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก    HOTEL MELIA BARCELONA SKY (4*) หรือเทียบเท่า 
 
10. วันที่สิบของกำรเดินทำง           บำร์เซโลน่ำ – ดูไบ    
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชมพิพิธภัณฑ์บ้านเกาดี  (GAUDI HOUSE MUSEUM) Antonio Gaudi สถาปนิกแนวศิลป์ผู้ยิ่งใหญ่ของสเปน ผลงานของ
เค้าเรียกว่าแนวอาร์ตนูโว  ซึ่งทรงอิทธิพลต่อสเปนเป็นอย่างมาก และยังปรากฏรูปรอยอยู่อย่างเด่นชัด ปัจจุบันผลงานการออกแบบ
ของเขาหลายต่อหลายชิ้น ได้กลายเป็นสัญลักษณ์คู่กับสเปนมาจนทุกวันน้ี แม้เวลาจะล่วงผ่านมาเกือบร้อยปีแล้วก็ตาม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย (SAGRADA FAMILIA) โบถส์โรมันคาทอลิก ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 
แต่จนกระท่ังปีปัจจุบันก็ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์  ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปนิกชื่อดัง Antonio Gaudi ด้วยการตกแต่งที่แปลก
ตาและการแกะสลัก  เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่งดงามมากเป็นที่ประทับใจส าหรับท่านที่มาเยือน อีกทั้งยังมีความพิเศษในงาน
ของเกาดี้ คือการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูงของ
มองต์เซร์ราต 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคารจีน 

จากนั้นน าท่านสู่ ย่านพาสเสจ เดอ กลาเซีย (PASSEIG DE GRACIA) ซึ่งเป็นย่านที่มีสีสัน โดดเด่นในด้านการช้อปปิ้งเป็นอย่าง
มาก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงอย่างจุใจตามอัธยาศัย 

อาหารค่ า (ตามอัธยาศัย) โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร 

22.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 188  
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11. วันที่สิบเอ็ดของกำรเดินทำง         ดูไบ  –  กรุงเทพฯ 
 

07.35 น. ถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แวะพักรอเปล่ียนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK 372 
19.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   
หมายเหตุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  ตั๋วเครื่องบินหมูค่ณะ  (EK)  ค่าทัวร ์ รวมทั้งสิ้น 

15 ท่าน / ท่านละ (พักห้องคู)่ 
Economy เริ่มต้น 
  45,000.- บาท 

119,500.- บาท 164,500 .- บาท  

พักเดี่ยวเพิม่ท่านละ -  28,500.- บาท - 
 

อตัรำนีร้วม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทศันาจร โดยสายการบิน EK  (ราคารวมจองระบุที่น่ัง / น้ าหนักกระเปา๋ท่านละ 30 กก.) 
***ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับการจอง อาจมกีารเปล่ียนแปลง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา*** 

 2. ที่พักตามรายการ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 3. อาหารจดัเล้ียง ตามที่ระบุในรายการ 
 4. รถบัสปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ 
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 5. ค่าวซี่า และคา่ภาษีสนามบิน   คา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม) ขึ้นอยู่กับการจอง  
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
 7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท  
   - ผู้เดินทางอายุต่ ากวา่ 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี   ความคุ้มครองคงเหลือ  50%  
 8. มัคคุเทศกช์ัยทัวร์ ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 1. หนังสือเดินทาง 
 2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวอื่น ๆ อาทิ คา่โทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ  คา่ซักรดี ฯลฯ 
 

ส ำรองกำรเดนิทำง 

       ช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (มีอายใุชง้านเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
       ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
 

เอกสำรกำรยืน่วซีำ่ 

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ ากวา่ 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
  ถ่ายส าเนาหนงัสือเดินทางทกุหน้าที่มีประวตัิการเดินทางของทุกประเทศ (การประทับลงตรา)  
 2. รูปถ่ายส ี(ฉากหลังขาว) ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป 
 3. หลักฐานการท างาน (อย่างหน่ึงอย่างใด) 
  - กรณีเจา้ของกิจการ  ใบทะเบียนการคา้ หรือ  หนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ) 
      ต้องคดัส าเนา ให้มีอายุ 3 เดือนนบัจากวันท่ีออกจนถึงวันท่ียื่น 
  - กรณีลูกจา้ง  จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)  
      ระบุอาชีพ, เงินเดือน และระยะเวลาท างาน 
      ต้องมีอายุ 1 เดือนนับจากวันท่ีออกจนถงึวันท่ียื่น 
   - กรณีนักเรียน-นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถานศกึษา (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ) 
      ต้องมีอายุ 1 เดือนนับจากวันท่ีออกจนถงึวันท่ียื่น 
 4. สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง พร้อมส าเนาย้อนหลังอยา่งน้อย 6 เดือน (ปรับสมุดล่าสุดไม่เกิน 1 อาทิตย์ นับจากวันยื่น)  
  และ Bank Statment (เอกสารตอ้งออกโดยธนาคารไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่น)  
 5. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 6. ส าเนาทะเบียนสมรส (ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ) ใช้ในกรณีคู่สมรสเปน็สปอนเซอร์ 
  และSponser Letter (จดหมายทีม่ีลายเซ็นสปอนเซอรต์ัวจริงเทา่นัน้) 
 
 

ตดิตอ่  :  นัท  / ซัง  / อร    โทร. 0 2212 8431  ต่อ  121, 123, 125  

Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสาร. 0 2211 0119 
 

www.chaitour.co.th 


