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ปลายทางฝันของนักเดินทาง 2 ประเทศเพือ่ นบ้ านแห่ งเมดิเตอเรเนียน สเปน-โปรตุเกส ดินแดนทีส่ วยงามทีส่ ุ ดแห่ ง
หนึ่งของโลก ด้ วยจุดเด่ นในความงดงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมทีเ่ ก่าแก่ทรงคุณค่ า
จุดเด่ นของทัวร์
 นั่งรถไฟด่ วน AVE ซึ่งวิง่ 300 กม.ต่ อชั่วโมง ย่ นระยะทางจากกรุ งมาดริด เข้ าบาร์ เซโลน่ า (รถโค้ ชวิง่ 8 ชั่วโมง)
 ทีพ
่ กั ระดับมาตรฐานยุโรป
 อาหารพืน
้ เมือง จีน สลับอาหารไทย ให้ ท่านได้ เต็มอิม่ กับความหลากหลาย
 พนักงานยกกระเป๋ าทุกโรงแรม (เฉพาะกระเป๋ าใหญ่ )
 บริการนา้ ดืม่ ทุกวัน ไม่ ต้องซื้อเองครับ

โดยสายการบินลุฟฟ์ ฮันซ่ า แอร์ ไลน์ (LH)
รายละเอียดการเดินทาง
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จำกัด 230/70 หมู่บำ้ นกลำงเมือง URBANION ซอยลำดพร้ำว 71 ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กทม 10230
Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH E-MAIL: INFO@BOUTIQUE.CO.TH

วันแรกของการเดินทาง ( 1 ) กรุงเทพฯ
21.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินลุฟฟ์ ฮันซ่ า แอร์ ไลน์ (LH) ประตูทางเข้ าหมายเลข 4
เคาน์ เตอร์ G พร้อมพบเจ้าหน้าที่ บูทคี เวเคชั่น คอยให้การต้อนรับ
23.50 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ตโดยสายการบินลุฟฟ์ ฮันซ่ า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ LH 773
วันทีส่ องของการเดินทาง ( 2 ) แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – ลิสบอน – แหลมโรก้ า – ซินทรา – คาสกาย – ลิสบอน – ชมเมือง
05.45 น.
09.10 น.
11.10 น.

เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (แวะเปลีย่ นเครื่อง)
นาท่านออกเดินทางสู่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินลุฟฟ์ ฮันซ่ า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ LH 1166
ถึงสนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร จากนั้นนาท่านชมแหลมโรก้ า (CAPO DA ROCA) จุด
ตะวันตกสุดของยุโรป ท่านสามารถซื้อ CERTIFICATE เป็ นที่ระลึกสาหรับ
การมาเยือน ณ ที่แห่งนี้ (ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร) จากนั้นเดินทางสู่
เมืองซินทรา (SINTRA) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
และยังเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การ
ยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วยความร่ มรื่ นของเขตอุทยานเป็ นที่พกั ผ่อน
หย่อนใจในวันหยุดของชาวเมืองแห่งนี้ (ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
แล้วเดินทางต่อไปชมเมืองคาสกาย (CASCAIS) ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็ นที่แปรพระราชฐานสู่พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริ ยห์ ลุยส์ที่ 1
ปั จจุบนั เป็ นเมืองตากอากาศที่มีชอื่ เสี ยงเต็มไปด้วยสี สนั ที่พกั ตากอากาศชั้นดี , โรงแรมตากอากาศอันทันสมัย ไม่แพ้ที่แห่งใดในโลก
(ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร) ถัดไปเป็ นเมืองเอสโตริล (ESTORIL) ที่ได้รับสมญานามร่ วมกับอีกสองเมือง คือ คาสกายและซิ
นทรา ว่าเป็ น GOLDEN TRIANGLE เมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยความสวยงาม ไม้ดอก และแนวต้นปาล์ม และคลาสสิ คด้วยรี สอร์
ทตากอากาศสี พาสเทล (ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร) ได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ตั้งอยู่
ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรี ย (ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร) จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับอดีตพระราชวังหลวง อายุ
เก่าแก่ต้ งั แต่ศตวรรษที่ 14 ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมโกธิคและมัวร์อย่างสวยงาม ปั จจุบนั เป็ นที่พานักอย่างเป็ นทางการของ
ประธานาธิบดี เข้าชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่วาส
โก ดากามา และการเดินทางสู่อินเดียเป็ นผลสาเร็ จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ น
ผลงานอันเยีย่ มยอดของงานสถาปั ตยกรรมที่เรี ยกกันว่ามานูเอลไลน์
(MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์ และได้รับ
การรับรองจากองค์การยูเนสโก้วา่ เป็ น WORLD HERITAGE SITE
ภายในประกอบไปด้วยอาคารสาคัญต่างๆ แล้วไปชมหอคอยเบเล็ง
(BELEM TOWER) เดิมสร้างไว้กลางน้ าเพื่อเป็ นป้ อมรักษาการณ์ดูแลการ
เดินเรื อเข้าออกและเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเดินเรื อออกไปสารวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส
เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปั ตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงาม บันทึกภาพกับอนุสาวรี ยด์ ิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อ
ฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ และยกย่องนักเดินเรื อสารวจรอบโลก
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MARRIOTT HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง ( 3 )
ลิสบอน – บาดาโจซ - เซบีย่า – วิหารแห่ งเมืองเซบีย่า - หอคอยฆีรัลดา - ปลาซาเดอเอสปันญ่ า
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองบาดาโจซ (BADAJOZ) เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน (ระยะทางประมาณ 227 กิโลเมตร)

เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองเซบีย่า (SEVILLA) เมืองใหญ่อนั ดับ 4
ของสเปนและเป็ นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซียเมืองที่เต็มไปด้วยความ
เขียวขจี พื้นที่โล่ง สวนสาธารณะและสวนดอกไม้เมืองในฝันสาหรับผู ้
ต้องการสัมผัสชีวติ ราตรี อนั เร่ าร้อนของอันดาลูเซีย ซึ่งนับได้วา่ เป็ นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ การค้า ศิลปะ ตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยที่ต้ งั ที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์
กล่าวคือ มีแม่น้ า GUADALQUIVIR ไหลผ่าน ซึ่งจุดที่แม่น้ าไหลผ่านเมืองเซ
บียา่ นี้ เป็ นจุดที่เริ่ มเดินเรือออกสู่ปากอ่าวชายทะเลได้ เพราะแม่น้ ามีความ
กว้างและความลึกเพียงพอ สมัยที่โคลัมบัสล่องเรื อกลับมาจากทวีปอเมริ กาหลังการค้นพบในปี ค.ศ. 1492 (ระยะทางประมาณ 210
กิโลเมตร) จากนั้นนาท่านชมวิหารแห่ งเมืองเซบีย่า (SEVILLE CATHEDRAL) มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสาม รองจากมหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์ที่กรุ งโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปนสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร
สร้างขึ้นแทนที่ต้ งั ของสุเหร่ าเดิม โดยต้องการให้ยงิ่ ใหญ่แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้องเก็บทรัพย์สมบัติล้ าค่า มีท้ งั ภาพเขียน,
เครื่ องใช้ในพิธีของศาสนาที่ทามาจากทองคาและเงินล้วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทั้งยังเป็ นที่เก็บศพของโคลัมบัสอีกด้วย จากนั้นขึ้น
ชมหอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร (ไม่ แนะนาสาหรับท่ านทีส่ ุ ขภาพไม่ เอือ้ อานวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลาน
ส้มและน้ าพุ เพื่อใช้ในพิธีชาระร่ างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็ นลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์ สถาปั ตยกรรมที่ยงั คงมีคราบเงาความ
บรรเจิด และความคิดสร้างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังของกษัตริ ยส์ เปนมาก่อน จากนั้นนาท่านแวะชมสิ่ งก่อสร้าง
ที่งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมการออกแบบของ ปลาซาเดอเอสปันญ่ า (PLAZA DE ESPANGA) ชมกลุ่มอาคารรู ปครึ่ งวงกลมเรี ยงต่อ
กันเป็ นแนวยาวแต่ละโค้งประตูมีตราประจาจังหวัดไล่เรี ยงตามตัวอักษร ฝั่งตรงข้ามเป็ นอุทยานมาเรี ย ลุยซ่า ร่ มรื่ นงดงามตระการตา
และแฝงความโรแมนติก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั TRYP MACARENA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ของการเดินทาง ( 4 )
เช้ า

เซบีย่า – คอร์ โดบ้ า – สุ เหร่ าเมซกีต้า – กรานาด้ า – พระราชวังอะฮัมบรา

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองคอร์ โดบ้ า (CORDOBA) เมืองในระบบกาหลิบที่มี
ความเจริ ญรุ่ งเรื องที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัย
เน้นการเรี ยนรู ้ดา้ น วรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์
(ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร) นาท่านเลาะเลียบผ่านเขตกาแพงเมืองเก่าที่
ด้านหลังเป็ นชุมชนชาวยิว ปราสาทอัลคาซาร์ และสะพานแบบโรมัน (ปูเอน
เต้ โรมาโน) ทอดตัวข้ามแม่น้ ากวาดัลกีบีร์ มีกงั หันวิดน้ าสมัยโบราณบ่งบอก
ถึงวิถีและการใช้พลังงานน้ า แล้วพาเข้าชมสุ เหร่ าเมซกีต้า ที่มีขนาดใหญ่โต
และออกแบบอย่างวิจิตรด้วยการใช้ เสาหิ นจานวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอดเสา
ด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิลปโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวริ ช ประดับด้วยเครื่ องกระเบื้องเคลือบ อิฐ และหิ นฉลุลาย ทัว่ ทั้ง
อาคาร ด้านในสุดของมัสยิดจะสร้าง “มีห์รับ” อันเป็ นเครื่ องหมายแสดงทิศทางของเมืองเมกกะ ต่อมาเมื่อ ชาวคริ สต์เข้ามายึดครอง
เมืองคอร์โดบ้า จึงได้มีการสร้างโบสถ์ข้ ึนบริ เวณกึ่งกลางของมัสยิด และสร้างหอระฆังสูง 93 เมตร ขึ้นในบริ เวณสวนส้มและลาน
น้ าพุ ณ ที่แห่งนี้คือบทสรุ ปของการปลูกฝังคริ สต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอันยิง่ ใหญ่ของมุสลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้าง
โบสถ์ของชาวคริ สต์อนั ยิง่ ใหญ่และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็ นสถาปั ตยกรรมที่เปรี ยบเป็ นความหฤหรรษ์
อย่างลึกซึ้งแห่งงานศิลปะ และความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งก็คือมีห์รับซึ่งถือเป็ นสุดยอด
สถาปั ตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปิ นชาวมัวร์แท้ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความงามจนแทบจะหา
ชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้

เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองกรานาด้ า (GRANADA) อดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองที่มีความเจริ ญสูงสุดทั้งทางวัตถุ และศิลปะที่
ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์และชาวยิว ตั้งอยูต่ ีนเทือกเขาเซียร์รา
เนวาดาตรงบริ เวณที่แม่น้ าดาร์โร (DARRO) และแม่น้ าเฮนิล (GENIL) มา
บรรจบกัน ที่ระดับความสูง 738 เมตรจากระดับน้ าทะเล (ระยะทางประมาณ
195 กิโลเมตร) จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวังอะฮัมบรา สิ่ งมหัศจรรย์ของ
โลกที่ไม่มีอนั ดับอย่างเป็ นทางการความสุดยอดแห่งจินตนาการและ
ความสามารถทางศิลปะของมัวร์ต้ งั อยูบ่ ริ เวณสันเขาบนเนินเขียวขจีไม่มีคา
บรรยายใดจะเปรี ยบเปรยความวิจิตรพิสดารและความประณี ตสมดุลอันน่าทึ่ง
นี้ได้พระราชวังแห่งนี้มิได้ยงิ่ ใหญ่เฉพาะภายนอกแต่อลังการไปด้วยฝี มืออัน
ประณี ตจากช่างฝี มือในยุคก่อนที่ได้สร้างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร ชมพระราชวังหลวง (NASRID PALACE) โดดเด่นไปด้วย
ลวดลายแกะสลักบนเพดานไม้ลายเครื อเถาบนปูนปั้ นที่ประดับผนัง ลายลดาวัลย์และลายลูกไม้ฉลุบนเรี ยวโค้งของเสาหิ นอ่อน ด้าน
นอกเป็ นสวนสวยราวกับจาลองสวนสวรรค์มาไว้บนดิน ลานดอกเมอร์เทิลขนาบด้วยแนวพุม่ ดอกเมอร์เทิล ซาลอน เดโลส เอม
บาฆาโดเรส ห้องสาหรับเข้าเฝ้ ากษัตริ ย ์ และสุดปลายทางใต้เป็ นลานสิ งโต สร้างขึ้นรอบน้ าพุโบราณขนาดใหญ่ ห้องพักที่เคย
ต้อนรับนักเขียนชื่อดังวอชิงตัน เออร์วงิ ในปี 1829 ที่เคยพานักในพระราชวังแห่งนี้นานถึง 3 เดือน เมืองตะวันตกสุดเนิน
เขาอะลัมบราเป็ นป้ อมปราการของมัวร์เก่าเรี ยกกันว่าอัลกาซาบา และจุดสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดชมก็คือพระราชวังเฆเนราลิเฟเดิมเป็ น
พระราชวังฤดูร้อนของสุลต่าน ความงดงามของอุทยานสวนอันร่ มรื่ นและเขียวขจี ประดับด้วยน้ าพุและสระน้ า สมกับความหมาย
ที่วา่ อุทยานสถาปนิก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MELIA HOTEL GRANADA ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง ( 5 )
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

กรานาด้ า – โตเลโด้ – มหาวิหารโตเลโด้ – มาดริด - ปลาซ่ า มายอร์

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโตเลโด้ (TOLEDO) อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
สเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริ สเตียน, อิสลาม และฮีบรู ตัวเมืองตั้งอยูบ่ น หน้าผาสูงเบื้องล่างถูก
ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าตาโฆ เหมาะแก่การป้ องกันการรุ กรานจากข้าศึก เริ่ มต้นการเที่ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟแบบนีโอมู
เดฆาร์ที่รูปทรงทางสถาปั ตยกรรมที่แปลกตา ข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม(ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย
เด ซาน เซร์บานโด ป้ อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปั กษ์รักษาเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมืองปู
เอร์ตา เด บิซากรา 1 ในประตูเมืองที่มีความสาคัญที่สุด ทุกๆแห่งของเมืองท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปั ตยกรรมแบบ
อารบิค, มูเดฆาร์,กอธิค และเรอเนสซองส์ (ระยะทางประมาณ 365 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ชิมข้ าวผัดสเปน
ไม่ ใช่ อาหารจานหลักครับ)
นาท่านเข้าชมมหาวิหารโตเลโด้ โบสถ์สถาปั ตยกรรมแบบโกธิก ที่ยงิ่ ใหญ่
สวยงามแห่งหนึ่งของโลก เดิมมุสลิมใช้ เป็ นสุเหร่ า ต่อมาได้ก่อสร้าง
รู ปทรงแบบโกธิกในปี 1226 และเพิม่ ศิลปแบบเมดูฆาร์ บาร็ อค และนีโอ
คลาสสิ ค จนเสร็ จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถัดมา นับเป็ นมรดกแสดงความเป็ น
เมืองศาสนาของสเปน ภายในโบสถ์มีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตร ด้วยไม้
แกะสลักและภาพสลักหิ นอ่อนอีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นอัลกาซาร์ เป็ น
ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้รับการบูรณะและเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั อีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควร
พลาดคือโบสถ์ ยวิ ที่สาคัญชื่อว่า ซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา บลันกา จุดเด่นของโบสถ์อยูท่ ี่หวั เสาสะท้อนถึงอิทธิพลที่ได้รับมา

คา่

จากศิลปะแบบไบเซนไทน์หรื อเปอร์เชียน ซึ่งมีดอกไอริ สอันถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ และเครื่ องหมายดาว 6 แฉก
(สัญลักษณ์ชาวยิว) เข้ามามีบทบาทสาคัญในการประดับและตกแต่งโบสถ์แห่งนี้ เที่ยวชมไฮไลท์ของเมืองแล้วมีเวลาให้ท่านหาซื้อ
ของที่ระลึกในย่านกลางเมือง เป็ นงานฝี มือที่รู้จกั กันดี มีชื่อเสี ยงของนครโตเลโด้ คือ ดาบและมีดเหล็กกล้าแบบเคลือบดาฝังเงิน ทอง
และลวดทองแดง นอกจากนี้ยงั มีงานเซรามิคทุกประเภทให้ท่านได้สะสมเป็ นของประดับบ้านอีกด้วย ก่อนอาลาเมืองแวะจุดชมวิว
เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ท้ งั เมือง ซึ่งเป็ นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI GRECO) ได้จาลองลงในแผ่นภาพที่
งดงามยิง่ กว่าของจริ ง จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยูใ่ จ
กลางแหลมไอบีเรี ยน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นมหานครอันทันสมัยล้ ายุค ที่ซ่ ึงกษัตริ ยฟ์ ิ ลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจาก
เมืองโตเลโด้มาไว้ที่นี่ และประกาศให้มาดริ ดเป็ นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณ ปี ค.ศ. 1601-1607 เมื่อพระเจ้าฟิ ลลิปที่ 3
ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปที่เมืองวัลลาโดลิด มาดริ ดได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
(ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร) จากนั้นชมปลาซ่ า มายอร์ (PLAZA MAYOR) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของเมืองตั้งอยูใ่ นย่านเก่าแก่ใน
กรุ งมาดริ ด ตรงกลางเป็ นจัตุรัสโดดเด่นด้วย อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้า ฟิ ลิปที่ 3ในอดีตเป็ น สถานที่ประกอบพิธีสาคัญทางศาสนา เช่น พิธี
ราชาภิเษก และสนามสูว้ วั กระทิง ปั จจุบนั นี้ยงั เป็ นจัตุรัสกลางเมืองที่ยงั คงมีบรรยากาศสมัยศตวรรษที่ 17 ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อยู่
รอบๆ บริ เวณจะมีร้านกาแฟตั้งอยูม่ ากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั SENATOR GRAN VIA 70 SPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง ( 6 )
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

มาดริด – เซโกเบีย – ปราสาทอัลคาซาร์ – มาดริด – พระราชวังหลวง – ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซโกเบีย (SEGOVIA) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน ของประเทศสเปน โดยเมืองเซโก
เบีย นั้นเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่สาคัญมากมาย ได้แก่ มหาวิหาร สะพานส่งน้ าโรมันที่มีชื่อเสี ยง ปราสาท และโบสถ์หลายแห่งที่เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เช่น ซานเอสเตบัน ซานมาร์ติน และซานมียาน (ระยทางประมาณ 97 กิโลเมตร) นาท่านชมปราสาท
แห่ งเซโกเบีย หรือ ปราสาทอัลคาซาร์ ALCAZAR OF SEGOVIA ตั้งอยูใ่ น
เขตเมืองเก่าของเซโกเบีย ตั้งบนเนินบริ เวณที่แม่น้ าอีเรสม่ากับคลาโมเรส
มาบรรจบกัน สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ตอนแรกเป็ นป้ อมของชาวมุสลิม
มัวร์ ต่อมากษัตริ ยค์ ริ สเตียนสเปนปรับปรุ งป้ อมโบราณให้เป็ นพระราชวัง
ของกษัตริ ย ์ อัลคาซาร์แห่งนี้เป็ นพระราชวังสุดโปรดของกษัตริ ยค์ าสตีล
แทบทุกพระองค์ และเกือบทุกพระองค์ก็ต่อเติมอาคารออกไปเรื่ อยๆ และ
การต่อเติมอาคารก็ต่อเนื่องไปจนถึงศตวรรษที่ 16 ให้มีลกั ษณะเหมาะแก่
การตั้งรับข้าศึกในอดีต เพราะมีท้ งั ช่องขนาดใหญ่ใช้สาหรับติดตั้งอาวุธ
และมีช่องสาหรับเทน้ าเดือดเพื่อทาลายกองทัพข้าศึกที่เข้าประชิดกาแพงเมือง ภายในปราสาทได้จดั ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์สาหรับแสดง
ของมีค่าทางประวัติศาสตร์ท้ งั หลาย ห้องใต้หลังคาเป็ นที่แสดงแสนยานุภาพของอาวุธในสมัยกลาง รวมถึงเครื่ องใช้ในอดีต ต่อมา ปี
ค.ศ.1975 ยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนให้เมืองเซโกเบียเป็ นมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองมาดริด นาท่านชมเมือง แวะถ่ายรู ปกับสนามฟุตบอลทีมชื่อดังระดับโลก เรียลมาดริด จากนั้นนาท่านเข้า
ชมพระราชวังหลวง ปาลาซิโอ ที่พระเจ้าเฟลิเป้ ที่ 5 แห่ง ราชวงศ์บูร์บง สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1735 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน
เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมผสานระหว่างอิตาเลี่ยนและฝรั่งเศส ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 25 ปี ภายในวังตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
หรู หราด้วยพรหมถัก ภาพศิลป์ เครื่ องลายคราม อาวุธ ชุดเกราะโบราณ เครื่ องประดับอันสวยงามประมาณค่าไม่ได้ นาท่านเที่ยวชม
นา้ พุไซเบเลส (CIBELES FOUNTAIN) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็ นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และ
อาคารสวยงามใกล้ๆกันคือที่ทาการไปรษณี ย ์ ชมประตูชยั (PUERTA DE ALCALA) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ นาท่านผ่านชม

คา่

สนามฟุตบอลเบอร์นาบิวของทีมเรี ยล แมดริ ดชื่อดัง นาคณะเข้าสูป่ ลาซ่ า เดอ เอส ปันญ่ า (PLAZA DE ESPANA) ใกล้เขตปูเอต้า
เดลซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมืองซึ่งนอกจากจะเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็ น
ศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็ นจุดตัดของถนนสายสาคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และ
ห้างสรรพสิ นค้าใหญ่อีกด้วย ชมอนุสาวรี ยห์ มีกบั ต้นมาโดรนาสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน WALKING
STREET ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SENATOR GRAN VIA 70 SPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง ( 7 )
เช้ า
08.00 น.
09.30 น.
12.34 น.
13.00 น.
บ่ าย

คา่

มาดริด – AVE 2nd CLASS – บาร์ เซโลน่ า – ชมเมือง - CITY OF GAUDI

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟกรุงมาดริด
นาท่ านออกเดินทางสู่ กรุงบาร์ เซโลน่ า โดยรถไฟด่ วน ชั้น 2 AVE (ALTA VELOCLDAD EDPANOLA) วิง่ ทีค่ วามเร็วสู งสุ ด 300
กม. ต่ อชั่วโมงซึ่งเป็ นรถไฟทีใ่ หม่ และทันสมัยทีส่ ุ ด
เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงบาร์ เซโลน่ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชมเมืองบาร์ เซโลน่ า เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศสเปน
และเป็ นท่าเรื อสาคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วย
เสน่ห์ของสถาปั ตยกรรมหลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะสิ่ งแวดล้อมและ
การวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยเริ่ มจากบาร์รีโกติกหรื อย่าน
โกธิกสถาปั ตยกรรมในย่านนี้ เสร็ จสมบูรณ์ในยุคทองของโกธิค คือ
ระหว่างศตวรรษที่ 13-15 อีกทั้งร่ องรอยของพวกโรมันที่ยงั เหลืออยูจ่ ะเห็น
ได้จากกาแพงเมืองโบราณ จากนั้นไปชมผลงานของเกาดี้ที่ชาวบาร์เซ
ภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรี ยกหนึ่งว่า CITY OF GAUDI บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบกับงานสถาปั ตยกรรมอันล้ าค่า กาซ่า บัตโย ที่
เกาดี้ออกแบบให้กบั เศรษฐีสิ่งทอในบาร์เซโลน่า อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ กาซา มิลา เกาดี้ ออกแบบให้กบั นักธุรกิจผูม้ งั่ คัง่ ในปี 1906
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั H10 CASANOVA HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง ( 8 )

บาร์ เซโลน่ า – นั่งรถรางสู่ ยอดเขามอนต์ จูอกิ - โบสถ์ ซากราด้ า แฟมิเลีย – ถนนลารัมบล้ า – หมู่บ้านสเปน
ชมโชว์

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านขึน้ รถรางสู่ ยอดเขามอนต์ จู อิก ชมความสวยงามของตัว
เมืองอีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่จดั งานกีฬาโอลิมปิ กในปี 1992 นาท่าน
เข้าชม โบสถ์ ซากราด้ า แฟมิเลีย ที่ยงั คงสร้างไม่เสร็ จจนถึงปั จจุบนั ความ
พิเศษในงานของเกาดี้ คือการรวบรวมรู ปทรงและพื้นผิวต่างๆใน
ธรรมชาติมาใช้ และสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูง
ของมองต์เซร์ราต ผ่านไปชมสนามฟุตบอลแคมป์ นู ของทีมบาร์เซโลน่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินเล่นบริ เวณ ถนนลารัมบล้ า ซึ่งเป็ นถนนที่คึกคักที่สุดของเมือง ให้ทุกท่านได้อิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย จากนั้นเชิญท่าน
นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณท่าเรื อเพื่อถ่ายรู ปกับอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งเป็ นผูค้ น้ พบทวีปอเมริ กาในปี ค.ศ 1492 นาท่านเที่ยว

ชมหมู่บ้านสเปน (SPANISH VILLAGE) ที่จาลองรู ปแบบของ
โครงสร้างสถาปั ตยกรรมจากภูมิภาคต่างๆของสเปน ให้นกั ท่องเที่ยวมา
ได้ชม
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองพร้ อมชม “ระบาฟ
ลามิงโก้” ทีส่ วยงามสนุกสนานเร้ าใจ ชมและเพลิดเพลินกับดนตรี และ
ระบาฟลามิงโก้ อนั เร่ าร้ อนสไตล์ อนั ดาลูเซีย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั H10 CASANOVA HOTEL
ระดับ 4
ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ ก้ าของการเดินทาง ( 9 )
บาร์ เซโลน่ า – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่ านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
13.00 น.
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินบาร์ เซโลน่ า
16.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ต โดยสายการบินลุฟฟ์ ฮันซ่ า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ LH 1129
19.00 น.
เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (แวะเปลีย่ นเครื่อง)
20.05 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินลุฟฟ์ ฮันซ่ า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ LH 772
วันทีส่ ิบของการเดินทาง ( 10 )
แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – กรงุทพฯ
09.25 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่ า 15 ท่าน******
กาหนดการเดินทาง

29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม / 5 – 14, 11 – 22 กรกฎาคม / 5 - 14, 11 – 20 สิ งหาคม
16 – 25 กันยายน / 7 – 16, 14 – 23, 21 - 30 ตุลาคม / 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน
18 – 27 พฤศจิกายน, 2 – 11, 9 - 18 ธันวาคม
26 ธันวาคม – 4 มกราคม / 27 ธันวาคม – 5 มกราคม / 28 ธันวาคม – 6 มกราคม

