
 
 
 

 



 
 

1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์ายการ

บินกาตารแ์อรเ์วย(์QR)พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก  
20.30น. ออกเดนิทางสู่สนามบินกรุงแมดริด ประเทศสเปนโดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย(์QR)เทีย่วบินที่

QR833 (20.30-23.20) / QR147 (01.20(+1)-07.55)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.25 ชั่วโมง
(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโดฮา ประเทศกาตาร์) บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
 
 

2  แมดริด-พระราชวังหลวง-จัตุรัสพลาซ่า มารย์อ-จัตุรัสปูเอรต์า เดล โซล-เรตโิร ปารค์ 



 
07.55น. เดนิทางถึงสนามบินกรุงแมดริดประเทศสเปน(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6ชั่วโมง)หลงัผา่นพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองแลว้ นาํทา่นเดนิทางสู่กรุงแมดริด(Madrid)เป็นหนึ่งในเมืองท่ีปกครองตนเอง ในสิบเจ็ดเมืองของ
สเปนและเป็นเมืองหลวงท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศสเปน ท่ีมากไปดว้ยมนตเ์สนห่ท่ี์นา่หลงไหล มีสีสนัพรอ้มสรา้ง

ความประทบัใหก้บัผูท่ี้มาเยือนเป็นอนัดบัตน้ๆ อีกแหง่หนึ่งของโลก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํทา่นเขา้ชมพระราชวังหลวงแห่งกรุง แมดริด(Royal Palace of Madrid)สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1738 เป็น
สถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก บนเนินเขารมิฝ่ังแมน่ํา้แมนซานาเรส สรา้งขึน้มาดว้ยหินทัง้หลงัวา่กนัวา่เพ่ือ
ปอ้งกนัไมใ่หไ้ฟไหม ้ดา้นในของพระราชวงัมีขนาดใหญ่มากมีหอ้งจาํนวนมากถึง 3,418 หอ้ง แตเ่ปิดให้
นกัทอ่งเท่ียวเขา้ชมไดเ้พียง 50 หอ้ง และไมอ่นญุาตใหถ้่ายภาพดา้นใน ดงันัน้นกัทอ่งเท่ียวตอ้งฝากกลอ้งไวท่ี้ล็
อกเกอรด์า้นนอก ภายในพระราชวงัแหง่นีต้กแตง่ไวอ้ยา่งวิจิตรสวยงาม ของหลายๆ ชิน้ท่ีตกแตง่อยูด่า้นในบาง

ชิน้ 
ก็มา
จาก



ประเทศฝ่ังเอเชีย 
นาํทา่นสูจั่ตุรัสพลาซ่า มารย์อ(Plaza Mayor)แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นความเป็นชาวแมดรดิ ลกัษณะเป็น
พืน้ท่ีลานโลง่ของจตัรุสัแหง่นี ้มีเพียงอนสุาวรียอ์ยูต่รงกลางลาน ซึ่งเป็นประตมิากรรม รูปป้ันของกษัตริยฟิ์

ลิเปที ่3 นั่งบนหลงัมา้ขณะยกเทา้ยา่งกา้ว ดา้นหลงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามแหง่จตัรุสั Casa de la 
Panaderia ประตมิากรรมอีกชิน้ ณ จตัรุสัแหง่นีท่ี้เป็นสญัลกัษณข์องท่ีน่ีเชน่กนัคือ ประตมิากรรมสีด ารูปหมี
กินผลมาโดรโย่(Bear & the Madrono Tree)และมีเหลา่ศลิปินท่ีมาแสดงผลงานท่ีน่ี แมแ้ตก่ารสูว้วักระทิงท่ี
เป็นเอกลกัษณข์องวฒันธรรมการตอ่สูข้องสเปนท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทั่วโลกก็สามารถหาชมไดท่ี้น่ี คาเฟ่ สินคา้
แฟชั่น รา้นอาหาร เครื่องดื่ม และรา้นคา้ตา่งๆ  นาํทา่ นสู่จัตุรัสปูเอรต์า เดล โซล (Puerta del Sol)จตัรุสัใน
เมืองมาดรดิท่ีเช่ือมตอ่กบั จัตุรัสพลาซ่า มอรย์อ สถานท่ีผูค้นนิยมใชเ้ป็นจดุนดัหมายเพ่ือไปตอ่ยงัจดุอ่ืนๆ 
อาคารเก่าท่ีดา้นบนเป็นหอนาฬิกาเป็นเอกลกัษณข์องท่ีน่ี ตรงดา้นหนา้ท่ีเป็นจั่วของอาคาร นาํทา่นชม
อนุสาวรียน์ า้พุซีเบเลส( Fuente de Cibeles)อนสุาวรียท่ี์เป็นสญัลกัษณอี์กแหง่หนึ่งในกรุงมาดรดิท่ีขึน้เพ่ือ
สรา้งอทุิศใหแ้ก่เทพธิดาไซเบลีน และใชเ้ป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลตา่งๆ ของเมือง นาํทา่นเดนิชม
บรรยากาศบรเิวณรอบๆ และแวะชมประตเูมืองเก่า ( Puerta de Alcala) อดีตเป็นประตโูซนกลางยงัมีเหมือน
ชัน้ท่ีสองขึน้ไปเหมือนมีอาคารอีกชัน้หนึ่ง ประตมีูทางเขา้ทัง้หมด 5 ทางเขา้ แบง่เป็น 3 ประตซูุม้โคง้โซนกลาง 
มีความงามและมีขนาดใหญ่โดดเดน่ มีมมุมองผา่นชอ่งประตไูปเห็นเมืองท่ีงดงาม นาํทา่น สู่สวนสาธารณะเร

ตโิร ปารค์ (Retiro Park)เป็นอทุยานของราชวงศส์เปนท่ีพระราชทานใหเ้ป็นสวนสาธารณะใหก้บัประชาชน
ใหเ้ขา้มาพกัผอ่นตามอธัยาศยัเพราะท่ีน่ีมีทัง้สถาปัตยกรรมรุน่เก่าท่ียงัสวยคลาสสิคอยู ่อีกทัง้แบง่เป็นศนูย์
วฒันธรรม หอ้งสมดุ ศนูยกี์ฬา ของทอ้งถ่ิน และเป็นท่ีจดักิจกรรมประจาํปี มีการแสดงพ ุดอกไมไ้ฟ สวยงาม 
ท่ีน่ีมีความสมบรูณ ์รม่รื่น เหมาะสาํหรบัการพกัผอ่น ในบรรยากาศสวยๆ ของสวนและกิจกรรมในทะเลสาบ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักทีA่C Hotel by Marriott AtochaMadridหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

3  แมดริด-โทเลโด-มหาวิหารแหง่โทเลโด-Las Rozas Village 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองโ ทเลโด( Toledo) เมืองท่ี องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองนีเ้ป็นแหลง่มรดก
โลก เน่ืองจากมีมรดกทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอยา่งมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจกัรวรรดิ
สเปน รวมทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีปรากฏรอ่งรอยวฒันธรรมของชาวครสิต์  ชาวยิว และชาวมวัรอ์ยูร่ว่มกนัอีกดว้ย 
เมืองโตเลโดในอดีตมีช่ือเสียงจากการผลิตเหล็ก (โดยเฉพาะดาบ ) และยงัคงเป็นศนูยก์ลางการผลิตมีดและ
เครื่องมือเครื่องใชท่ี้ทาํจากเหล็กจนมาถึงปัจจบุนั  
นาํทา่นเขา้ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด( Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคอนัมหศัจรรยข์องเมือง
โทเลโดมหาวิหารท่ีแหง่นีเ้ป็นหนึ่งในสถานท่ีทางศาสนาครสิตท่ี์สาํคญัท่ีสดุ และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 
ของสเปน สรา้งในศตวรรษท่ี 13 เวลาก่อสรา้งนานกวา่ 200 ปี มีความงดงามอลงัการของสถาปัตยกรรมสไตล์
โกธิค ภายในมีสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิมีโบสถใ์หญ่สองแหง่คือโบสถ ์ El Greco's เป็นการตกแตง่อยา่งวิจิตรดว้ยไม้

แกะสลกัและภาพสลกัหินออ่น  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร** พเิศษ!! เมนูข้าวผัดสเปน(Paella Menu) ** 

นาํทา่นผอ่นคลายดว้ยการเดนิ ช้อปป้ิงที ่เอาทเ์ล็ท ( Las Rozas Village)มีสินคา้แบรนดเ์นมชัน้นาํมากมาย 
อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, 
L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, 
Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, 
Zegna ฯลฯ จนถึงเวลาอนัสมควร นาํทา่นเดนิทางกลบัสู่กรุงแมดรดิ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักทีA่C Hotel by Marriott AtochaMadridหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

4  แมดริด-บาเลนเซยี-มหาวิหารบาเลนเซยี-หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดนิทางสูเ่มืองบาเลนเซีย(Valencia)เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศสเปนและยงั
เป็นยา่นอตุสาหกรรมใหญ่รมิชายฝ่ังโกสตาเดลอาซาอาร์ นาํทา่นแวะเก็บภาพเมืองแหง่ศลิปะและ พพิธิภัณฑ์

วิทยาศาสตร์(City of Arts and Sciences)เป็นพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในสเปน ภายในมีการจดั
นิทรรศการถาวรทางวิทยาศาตรเ์ป็นจาํนวนมาก ซึ่งตวัอาคารมีรูปทรงคลา้ยกบัยานอวกาศท่ีลํา้ยคุลํา้สมยั 
เป็นทัง้โรงละครโอเปรา่ พิพิธภณัฑ ์โรงภาพยนตร ์นิทรรศการวิทยาศาสตรจ์นกลา้ยเป็นสญัลกัษณเ์ดน่หรือ
สญัลกัษณป์ระจาํเมืองของทางฝ่ังยา่นเมืองใหมเ่ลยก็วา่ได ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํทา่นชมความสวยงามดา้นอกของมหาวิหารบาเลนเซีย( Valencia Cathedral)เป็นมหาวิหารพระแมม่ารีย์
วาเลนเซียท่ีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์เป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกาย
โรมนัคาทอลิกมีการสว่นผสมของศลิปะแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ทัง้โรมนั เรเนสซอง บาโรก้นีโอคลาสสิค ภายนอก
อาคาร มีรูปป้ันท่ีอยูใ่นแตล่ะชอ่งตรงซุม้ประต ูผนงัอาคารท่ีเป็นลกัษณะใชอิ้ฐกอ้นก่อเป็นอาคาร  ใหท้า่นเดนิ
ชมบรรยากาศบรเิวณรอบๆ ตามอธัยาศยั จากนัน้นาํทา่น ชมอนสุาวรียข์องเมืองบาเลนเซีย หอคอยตอรเ์รส 

เด เซอรานอซ (Torres de Serranos) ปอ้มปราการทางฝ่ังยา่ยเมืองเก่าในยคุกลางท่ีตัง้อยูป่ระมาณทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ เป็นหนึ่งในสิบสองประตขูองกาํแพงเมือง
โบราณเมือง บาเลนเซีย ปัจจบุนัเป็นหนึ่งในอนสุรณส์ถานท่ีไดร้บัการอนรุกัษเ์อาไวดี้ท่ีสดุแหง่หนึ่ง  และยงัถือ
วา่เป็นหนึ่งในจดุชมวิวเมืองท่ีดีท่ีสดุของของเมืองบาเลนเซียอีกดว้ย  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักทีH่otelMeliaValencia หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 



5  บาเลนเซยี-มอนตเ์ซอรรั์ต-ซานตามาเรียเดอมอนตเ์ซอรรั์ต-บารเ์ซโลนา 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองมอนตเ์ซอรรั์ต (Montserrat)นาํทา่นนั่งรถลาง( Funicular) ชมมหาวิหารศกัดิส์ิทธ์ิใน
หบุเขา ของสเปน บนภเูขามอนตเ์ซอรร์ตัยงัเป็นท่ีตั้ งของซานตามาเรียเดอมอนตเ์ซอรรั์ต (Montserrat 

Mountain) อีกหนึ่งมหาวิหารศกัดิส์ิทธ์ิท่ีตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 1,236 เมตร ภายในมหาวิหารยงัเป็นท่ี
ประดษิฐานของ รูปป้ันพระแม่มารีด า ท่ีมีความเช่ือวา่ ในบรเิวณมหาวิหารหรือในหบุเขาแหง่นี ้อาจเป็นท่ีท่ี
ซอ่นของศกัดิส์ิทธ์ิตามตาํนานความเช่ือในศาสนาครสิต ์ปัจจบุนัมหาวิหาร ซานตามาเรียเดอมอนตเ์ซอรร์ตั ได้
กลายเป็นหนึ่งในจดุหมายปลายทางยอดนิยมของนกัทอ่งเท่ียววา่มีโอกาสตอ้งเดนิทางมาเย่ียมเยือน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองบารเ์ซโลนา( Barcelona)เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ และมีประชากรเยอะท่ีสดุในประเทศ
สเปน บารเ์ซโลนาเป็นเมืองทา่สาํคญั และเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เคยเป็นอาณานิคม
ของโรมนัมาก่อน เคยถกูยดึครองโดยชาตติา่งๆ หลายครัง้  แตปั่จจบุนักลา้ยเป็น เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการ
ทอ่งเท่ียว โดยเฉพาะการทอ่งเท่ียวยามราตรีท่ีรื่นเรงิสนกุสนาน เป็นเมืองชัน้นาํท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวเศรษฐกิจงาน
แสดงสินคา้ และวฒันธรรมท่ีดีท่ีสดุ รวมถึงช่ือเสียงทัง้ดา้นการคา้การศกึษาส่ือความบนัเทิงแฟชั่น
วิทยาศาสตร ์และศลิปะ จนไดช่ื้อวา่เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของโลก 
 
 



นาํ

ทา่นสู ่ถนนคนเดนิลารัมบลาส(La Rambias)ถนนคนเดนิในยา่นบารเ์ซโลนาท่ีสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่สีเขียวสดใส 
คูเ่คียงกนัไปกบัถนนทัง้เสน้ เป็นแนวตน้ไมท่ี้อยูใ่นทา่มกลางตกึ อาคารสถานท่ี ท่ีเป็นวิวเมืองทัง้หมดท่ีน่ีมีของขายท่ีตัง้กนัอยู่
เรียงรายตลอด 2 ขา้งทางถนน เรียกวา่มีสินคา้มากมายใหไ้ดเ้ดนิเลือกชมอยา่งจใุจไมว่า่จะเป็นงานแฮนดเ์มดแบบสเปนแท ้ของ
ฝากตา่งๆ อาหารการกิน และยงัมีบรรดางานประตมิากรรมตน้ตาํรบัสเปนท่ีถกูสรา้งขึน้ตัง้ตระหง่านวางกนัอยูเ่ตม็ไปหมดตลอด
ทางเดนิ เป็นความงดงามแบบสเปนแท้ๆ  ใหท้า่นไดเ้ลือกชมเลือกชอ้ปป้ิงกนัและถนนเสน้นีจ้ะทอดยาวจนเช่ือมตอ่กบั จัสตุรัส

(Placa de Catalunya) จตัรุสัขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองบารเ์ซโลนาซึ่งโดยทั่วไปถือวา่เป็นทัง้ใจกลางเมืองและ สถานท่ีท่ีเมือง
เก่า เป็นจดุเช่ือมตอ่เมืองศนูยก์ลางในการเดนิทางตอ่ไปยงัท่ีตา่งๆ ระหวา่งเมืองเก่ากบัเมืองใหม ่ถือวา่เป็นถนนสายหลกัของ
เมือง เพราะมีทัง้รถบสั รถไฟใตด้นิ มีจดุเริ่มตน้ และปลายสายท่ีน่ี  แตส่าํหรบัท่ีน่ีเองก็ยงัมีรา้นคา้มากมายมารวมตวักนั ใหท้า่น
ไดเ้ลือกซือ้หาสินคา้ อีกทัง้ทา่นท่ีนิยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ก็มีใหท้า่นไดช้ม พรอ้มทัง้ยงัมีจดุเดน่คือ อา่งนํา้พ ุตัง้อยูบ่รเิวณ
ทางท่ีเขา้สูด่า้นใน จตัรุสัท่ีน่ีมีความสวยงามและมีบรเิวณท่ีกวา้งถกูปกคลมุไปดว้ยสนามหญา้สีเขียวมองแลว้รูส้กึสบายใจและ
สบายตา 

 
นาํทา่นเย่ียมชมสถาปัตยกรรม คฤหาสนช์วนฝันแห่งบารเ์ซโลนา( Casa Batllo)อาคารผลงานชิน้เอกของอนัตอนี เกาดี ท่ีถกู
สรา้งมาตัง้แต ่ค.ศ. 1877 เป็นอาคารใจกลางของบารเ์ซโลนาโดยคาํวา่ “คาซา่” เป็นภาษาสเปน แปลวา่ บา้น สว่น “บตัโล”่ มา
จากช่ือตระกลูบตัโล ่( Batllo) ซึ่งเป็นเจา้ของและมีความรํ่ารวยจากธุกิจสิ่งทอในสมยันัน้ ดว้ยความตอ้งการท่ีจะแสดงความมั่ง
คั่งของตน ตระกลูบตัโลจ่งึไดว้า่จา้ง อนัตอนีเกาดี ้มาเป็นผูอ้อกแบบตกแตง่อาคารพานิชยเ์ก่าแหง่นี ้และความโดดเดน่ของท่ีน่ี 
คือการตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสกหลากสีสนัชิน้เล็ก ๆ ท่ีถกูประดบัประดาเตม็ผนงั รวมไปถึงระเบียงกระจกชัน้ 2 ท่ีถกูออกแบบ
ใหมี้รูปทรงโคง้สว่นหลงัคาถกูตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งสีเขม้รูปทรงคลา้ยหลงัมงักร ไลสี่เริ่มตัง้แตก่ระเบือ้งสีมว่ง สีนํา้เงิน สีชมพ ู
และสีเขียว  ท่ีแหง่นีย้งัถกูยกใหเ้ป็นอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมนาํทา่น เดนิทางสู่เนินเขาแห่งเมืองบารเ์ซโลนา(Montjuic) จดุ



ชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของบารเ์ซโลนา เป็นเนินเขาท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่ ทา่นจะไดช้มวิวสถานท่ีท่ีสาํคญัของเมือง ท่ีน่ีเป็นจดุท่ีนิยมไป
ชมวิวกนัมากท่ีสดุ มีลกัษณะเป็นเนินเขาเกือบจะเป็นหนา้ผาสงูชนัทาํใหม้องเห็นอา่วท่ีสวยงามของเมืองท่ีอยูเ่บือ้งลา่ง เห็น
ชายหาดสวยงาม ทา่เรือบารเ์ซโลนา รวมไปถึงเห็นยอดมหาวิหารซากราด้าฟามีเลียอีกดว้ย 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักทีH่otel Barcelo Saint,Barcelonaหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 
 

6  บารเ์ซโลนา- ปารก์เกวย-์มหาวิหารซากราด้าฟามีเลีย 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



นาํทา่นเขา้ชมสวนสาธารณะปารก์เกวย(์ Park Guell)สวนประตมิากรรมของ เกาดีท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลก ปัจจบุนัสวนปารก์เกวยช์มงานสถาปัตยกรรมชัน้ครูของ เกาดีอยา่ง รูปป้ัน “ el drac” หรือ มงักร
สีรุง้ท่ีกลายมาเป็นสญัลกัษณส์าํคญัของ บารเ์ซโลนา และชมวิวของเมืองท่ีเห็นไปจนถึงทะเลไดอ้ยา่งสวยงาม
จากนัน้นาํทา่นเขา้เย่ียมชม มหาวิหารซากราด้าฟามีเลีย( SagradaFamilia)ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจาํ
เมืองบารเ์ซโลนาออกแบบโดยอนัตอนี เกาดี สถาปนิกชาวกาตาลา   ดว้ยความสวยงามอลงัการ และมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ของวิหารแหง่นี ้จงึทาํใหไ้ดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกมีความยิ่งใหญ่เทียบเทา่ 
สนามหลวง 2 สนามดว้ยแนวความคดิการคืนกลบัสูธ่รรมชาต ิตวัอาคารบรรจงประดบัดว้ยโมเสคจากเวเน

เช่ียน ประดบัดว้ยปฏิมากรรมแกะสลกัจากหินหลายพนัชิน้จากศลิปินสเปน ภายในมหาวิหารใชเ้สาสงูรบั
นํา้หนกัแทนการใชก้าํแพงแบบโบสถท์ั่วไป ทาํใหด้า้นกาํแพงสามารถเลือกใชก้ระจกท่ีปลอ่ยใหแ้สงธรรมชาติ
สอ่งผา่นได ้เสาสงูออกแบบใหค้ลา้ยตน้ไมซ้ึ่งโบสถนี์ถ้กูสรา้งขึน้มามากกวา่ 139 ปี นบัตัง้แตปี่ ค.ศ. 1882 ท่ี
เริ่มวางศลิาฤกษปั์จจบุนัมหาวิหารแหง่นีก็้ยงัดาํเนินการก่อสรา้งคาดวา่จะเสรจ็สมบรูณใ์นปี 2026 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํทา่นช้อปป้ิง ลา โรคค่า เอาทเ์ลต( La Roca VillageOutlet) อิสระชอ้ปป้ิง เอาทเ์ลตท่ีรวบรวม ทัง้เสือ้ผา้ 
กระเป๋า สินคา้แบรนดเ์นม เป็นเอาทเ์ลทท่ีมีขนาดใหญ่และอยูใ่กลเ้มืองบารเ์ซโลนา ใหท้า่นไดเ้ลือกช็อป สะใจ
กบัสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เชน่ Camper, Coach, Gucci, Guess, Loewe, G-Star, Tag Heuer, 
MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Timberland, Versace, etc และอีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักทีH่otel Barcelo Saint,Barcelonaหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 



หมายเหต:ุ บรกิารไมร่วมในรายการทวัร  ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้า่ยสว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์  
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนัรอผลตรวจ RT-PCRคา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

7  บารเ์ซโลนา- สนามฟุตบอลบารเ์ซโลนา-สนามบนิ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํทา่นแวะชมและถ่ายภาพ สนามฟุตบอลบารเ์ซโรนา( Camp Nou Stadium)เป็นช่ือของสนามฟตุบอลท่ี
ยิ่งใหญ่แหง่บารเ์ซโลนา จดัเป็นสนามท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรปและใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก ท่ีนั่งในสนามสามารถ
มีความจถุึง 99,354 ท่ีนั่ง สาํหรบัแฟนคลบัฟตุบอลทีมบารเ์ซโลนาใหท้า่นไดถ้่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลกึ พรอ้ม
ชมสนาม ชมความยิ่งใหญ่ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมของสนาม Camp Nou และสโมสรฟตุบอลบารซ์าท่ี
โดง่ดงั 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํทา่นเดนิทางสู่ สนามบิน เมืองบารเ์ซโลนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

16.20น. ออกเดนิทางจากเมืองบารเ์ซโลนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย(์QR)เทีย่วบินที่QR146 

(16.20-23.35) / QR836 (02.20(+1)-13.10)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.50ชั่วโมง(รวมเวลาแวะ
เปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโดฮา ประเทศกาตาร์) บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง  

 

8  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
13.10น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
ศกุร-์ศกุร ์ 13-20พฤษภาคม 65 79,999 79,999 10,900 

ศกุร-์ศกุร ์ 20-27 พฤษภาคม 65 75,999 75,999 10,900 

ศกุร-์ศกุร ์ 03-10 มิถุนายน 65 79,999 79,999 10,900 

ศกุร-์ศกุร ์ 17-24 มิถุนายน 65 79,999 79,999 10,900 



ศกุร-์ศกุร ์ 08-15 กรกฎาคม 65 79,999 79,999 10,900 

ศกุร-์ศกุร ์ 22-29 กรกฎาคม 65 79,999 79,999 10,900 

ศกุร-์ศกุร ์ 05-12 สิงหาคม 65 79,999 79,999 10,900 

ศกุร-์ศกุร ์ 19-26 สิงหาคม 65 79,999 79,999 10,900 

ศกุร-์ศกุร ์ 02-09 กันยายน 65 79,999 79,999 10,900 

ศกุร-์ศกุร ์ 16-23 กันยายน 65 79,999 79,999 10,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ชาํระเงินมดัจาํทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซา่ภายใน 3 วนันบั

จากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น ( Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

7. คา่นํา้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)และคา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 
อัตราไม่รวม 
1. คา่ทิปคนขบัรถ(60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท)ตลอดการเดนิทาง 



 



 



 



 


