
 

 
 
 



 

 

 
 

1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

17.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินกรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เที่ยวบิน

ที่ QR833 (20.30-23.20) / QR147 (01.20(+1)-07.55) ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.25 
ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง 

 



 

2 แมดริด-พระราชวังหลวง-จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ-จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล-เรตโิร ปาร์ค 
 
07.55 น. เดนิทางถึงสนามบินกรุงแมดริด ประเทศสเปน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลงัผ่าน

พิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่กรุงแมดริด(Madrid) เป็นหนึ่งในเมืองท่ีปกครองตนเอง ใน
สิบเจ็ดเมืองของสเปน และเป็นเมืองหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสเปน ท่ีมากไปด้วยมนต์เสน่ห์ท่ีน่า

หลงไหล มีสีสนัพร้อมสร้างความประทบัให้กบัผู้ ท่ีมาเยือนเป็นอนัดบัต้นๆ อีกแหง่หนึง่ของโลก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าชมพระราชวังหลวงแห่งกรุงแมดริด(Royal Palace of Madrid) สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1738 
เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก บนเนินเขาริมฝ่ังแมน่ า้แมนซานาเรส สร้างขึน้มาด้วยหินทัง้หลงัวา่กันว่า
เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ไฟไหม้ ด้านในของพระราชวงัมีขนาดใหญ่มากมีห้องจ านวนมากถึง 3,418 ห้อง แตเ่ปิด
ให้นกัท่องเท่ียวเข้าชมได้เพียง 50 ห้อง และไม่อนญุาตให้ถ่ายภาพด้านใน ดงันัน้นกัท่องเท่ียวต้องฝาก



 

กล้องไว้ท่ีล็อกเกอร์ด้านนอก ภายในพระราชวงัแห่งนีต้กแต่งไว้อย่างวิจิตรสวยงาม ของหลายๆ ชิน้ท่ี
ตกแตง่อยูด้่านในบางชิน้ ก็มาจากประเทศฝ่ังเอเชีย 
น าท่านสู่จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ(Plaza Mayor) แหล่งช้อปปิ้งท่ีแสดงให้เห็นความเป็นชาวแมด
ริด ลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลานโล่งของจตัรัุสแห่งนี ้มีเพียงอนสุาวรีย์อยู่ตรงกลางลาน ซึ่งเป็นประติมากรรม
รูปป้ันของกษัตริย์ฟิลิเปท่ี 3  นัง่บนหลงัม้าขณะยกเท้าย่างก้าว ด้านหลงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม
แห่งจตัรัุส Casa de la Panaderia ประติมากรรมอีกชิน้ ณ จตัรัุสแห่งนีท่ี้เป็นสญัลกัษณ์ของท่ีน่ีเช่นกัน
คือ ประติมากรรมสีด ารูปหมีกินผลมาโดรโย่ (Bear & the Madrono Tree) และมีเหล่าศิลปินท่ีมา
แสดงผลงานท่ีน่ี แม้แตก่ารสู้ววักระทิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมการตอ่สู้ของสเปนท่ีเป็นท่ีรู้จกักัน
ทัว่โลกก็สามารถหาชมได้ท่ีน่ี คาเฟ่ สินค้าแฟชัน่ ร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม และร้านค้าตา่งๆ  น าทา่นสูจั่ตุรัส
ปูเอร์ตา เดล โซล (Puerta del Sol) จตัรัุสในเมืองมาดริดท่ีเช่ือมตอ่กบัจัตุรัสพลาซ่า มอร์ยอ สถานท่ี
ผู้คนนิยมใช้เป็นจดุนดัหมายเพ่ือไปตอ่ยงัจดุอ่ืนๆ อาคารเก่าท่ีด้านบนเป็นหอนาฬิกาเป็นเอกลกัษณ์ของ
ท่ีน่ี ตรงด้านหน้าท่ีเป็นจั่วของอาคาร น าท่านชมอนุสาวรีย์น า้พุซีเบเลส (Fuente de Cibeles) 
อนสุาวรีย์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งในกรุงมาดริด ท่ีขึน้เพ่ือสร้างอทุิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน และใช้
เป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง น าท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ และแวะชม
ประตเูมืองเก่า (Puerta de Alcala) อดีตเป็นประตโูซนกลางยงัมีเหมือนชัน้ท่ีสองขึน้ไปเหมือนมีอาคาร
อีกชัน้หนึ่ง ประตมีูทางเข้าทัง้หมด 5 ทางเข้า แบง่เป็น 3 ประตซูุ้มโค้งโซนกลาง มีความงามและมีขนาด
ใหญ่โดดเด่น มีมุมมองผ่านช่องประตูไปเห็นเมืองท่ีงดงาม น าท่านสู่สวนสาธารณะเรติโร ปาร์ค 

(Retiro Park) เป็นอทุยานของราชวงศ์สเปนท่ีพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะให้กบัประชาชนให้เข้า
มาพกัผ่อนตามอธัยาศยัเพราะท่ีน่ีมีทัง้สถาปัตยกรรมรุ่นเก่าท่ียงัสวยคลาสสิคอยู่ อีกทัง้แบ่งเป็นศูนย์
วัฒนธรรม ห้องสมุด ศูนย์กีฬา ของท้องถ่ิน และเป็นท่ีจัดกิจกรรมประจ าปี มีการแสดงพุ ดอกไม้ ไฟ 
สวยงาม ท่ีน่ีมีความสมบรูณ์ ร่มร่ืน เหมาะส าหรับการพกัผอ่น ในบรรยากาศสวยๆ ของสวนและกิจกรรม
ในทะเลสาบ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

3 แมดริด-โทเลโด-มหาวหิารแห่งโทเลโด-Las Rozas Village 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด(Toledo) เมืองท่ีองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนีเ้ป็นแหล่งมรดก
โลก เน่ืองจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวฒันธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของ
จกัรวรรดิสเปน รวมทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีปรากฏร่องรอยวฒันธรรมของชาวคริสต์  ชาวยิว และชาวมวัร์อยู่
ร่วมกันอีกด้วย เมืองโตเลโดในอดีตมีช่ือเสียงจากการผลิตเหล็ก (โดยเฉพาะดาบ) และยังคงเป็น
ศนูย์กลางการผลิตมีดและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีท าจากเหล็กจนมาถึงปัจจบุนั  
น าท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด(Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคอนัมหศัจรรย์ของ
เมืองโทเลโด มหาวิหารท่ีแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในสถานท่ีทางศาสนาคริสต์ท่ีส าคญัท่ีสุด และมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 2 ของสเปน สร้างในศตวรรษท่ี 13 เวลาก่อสร้างนานกว่า 200 ปี มีความงดงามอลงัการของ
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ภายในมีสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมีโบสถ์ใหญ่สองแห่งคือโบสถ์ El Greco's เป็นการ

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

น าท่านผ่อนคลายด้วยการเดินช้อปป้ิงที่  เอาท์เล็ท (Las Rozas Village)  มีสินค้าแบรนด์เนมชัน้น า
มากมาย  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 น าทา่นเดนิทางกลบัสู่กรุงแมดริด 



 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

4 แมดริด-บาเลนเซีย-มหาวิหารบาเลนเซีย-หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองบาเลนเซีย(Valencia) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศสเปน 
และยงัเป็นย่านอุตสาหกรรมใหญ่ริมชายฝ่ังโกสตาเดลอาซาอาร์  น าท่านแวะเก็บภาพเมืองแห่งศิลปะ
และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(City of Arts and Sciences) เป็นพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
สเปน ภายในมีการจดันิทรรศการถาวรทางวิทยาศาตร์เป็นจ านวนมาก ซึ่งตวัอาคารมีรูปทรงคล้ายกบั
ยานอวกาศท่ีล า้ยุคล า้สมยั เป็นทัง้โรงละครโอเปร่า พิพิธภณัฑ์ โรงภาพยนตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ 
จนกล้ายเป็นสญัลกัษณ์เดน่หรือสญัลกัษณ์ประจ าเมืองของทางฝ่ังยา่นเมืองใหมเ่ลยก็วา่ได้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมความสวยงามด้านอกของมหาวิหารบาเลนเซีย(Valencia Cathedral) เป็นมหาวิหารพระ
แม่มารีย์วาเลนเซียท่ีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ของคริสต์
ศาสนา นิกายโรมนัคาทอลิก มีการสว่นผสมของศลิปะแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ทัง้โรมนั เรเนสซอง บาโร้ก นี
โอคลาสสิค ภายนอกอาคาร มีรูปปัน้ท่ีอยู่ในแตล่ะช่องตรงซุ้มประต ูผนงัอาคารท่ีเป็นลกัษณะใช้อิฐก้อน
ก่อเป็นอาคาร ให้ท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชมอนุสาวรีย์ของ
เมืองบาเลนเซีย หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ(Torres de Serranos) ป้อมปราการทางฝ่ังยา่ยเมือง
เก่าในยคุกลางท่ีตัง้อยู่ประมาณทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า หอคอยตอร์เรส  เด เซอรานอซ 
เป็นหนึ่งในสิบสองประตขูองก าแพงเมืองโบราณเมือง บาเลนเซีย ปัจจุบนัเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานท่ี
ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ดีท่ีสุดแห่งหนึ่ง และยงัถือว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวเมืองท่ีดีท่ีสุดของของเมืองบา
เลนเซียอีกด้วย  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 



 

พักที่ Hotel Melia Valencia หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

5 บาเลนเซีย-มอนต์เซอร์รัต-ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต-บาร์เซโลนา 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมอนต์เซอร์รัต(Montserrat) น าท่านนั่งรถลาง(Funicular) ชมมหาวิหาร
ศกัดิ์สิทธ์ิในหบุเขา ของสเปน บนภูเขามอนต์เซอร์รัตยงัเป็นท่ีตัง้ของ ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์
รัต(Montserrat Mountain) อีกหนึ่งมหาวิหารศกัดิ์สิทธ์ิท่ีตัง้อยู่บนระดบัความสูง 1,236 เมตร ภายใน
มหาวิหารยงัเป็นท่ีประดิษฐานของรูปป้ันพระแม่มารีด า ท่ีมีความเช่ือว่า ในบริเวณมหาวิหารหรือใน
หุบเขาแห่งนี ้อาจเป็นท่ีท่ีซ่อนของศกัดิ์สิทธ์ิตามต านานความเช่ือในศาสนาคริสต์ ปัจจุบนัมหาวิหาร 
ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต ได้กลายเป็นหนึง่ในจดุหมายปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวว่ามี
โอกาสต้องเดนิทางมาเย่ียมเยือน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา(Barcelona) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ และมีประชากรเยอะท่ีสุดใน
ประเทศสเปน บาร์เซโลนาเป็นเมืองทา่ส าคญั และเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน เคยเป็น
อาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่างๆ หลายครัง้ แต่ปัจจุบนักล้ายเป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงด้านการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวยามราตรีท่ีร่ืนเริงสนุกสนาน เป็นเมืองชัน้น าท่ีมี
นกัทอ่งเท่ียว เศรษฐกิจ งานแสดงสินค้า และวฒันธรรมท่ีดีท่ีสดุ รวมถึงช่ือเสียงทัง้ด้านการค้า การศกึษา 

ส่ือความบนัเทิง แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และศลิปะ จนได้ช่ือวา่เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึง่ของโลก  
น าทา่นสู ่ถนนคนเดินลารัมบลาส(La Rambias) ถนนคนเดนิในย่านบาร์เซโลนาท่ีสองข้างทางเต็มไป
ด้วยต้นไม้ใหญ่สีเขียวสดใส คู่เคียงกันไปกับถนนทัง้เส้น เป็นแนวต้นไม้ท่ีอยู่ในท่ามกลางตึก อาคาร
สถานท่ี ท่ีเป็นวิวเมืองทัง้หมด ท่ีน่ีมีของขายท่ีตัง้กันอยู่เรียงรายตลอด 2 ข้างทางถนน เรียกว่ามีสินค้า
มากมายให้ได้เดินเลือกชมอย่างจใุจไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดแบบสเปนแท้ ของฝากตา่งๆ อาหารการ
กิน และยงัมีบรรดางานประติมากรรมต้นต ารับสเปนท่ีถูกสร้างขึน้ตัง้ตระหง่านวางกันอยู่เต็มไปหมด
ตลอดทางเดิน เป็นความงดงามแบบสเปนแท้ๆ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกช้อปปิง้กัน และถนนเส้นนีจ้ะ
ทอดยาวจนเช่ือมตอ่กบั จัสตุรัส(Placa de Catalunya) จตัรัุสขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองบาร์เซโลนาซึ่ง
โดยทั่วไปถือว่าเป็นทัง้ใจกลางเมืองและ สถานท่ีท่ีเมืองเก่า เป็นจุดเช่ือมต่อเมืองศูนย์กลางในการ
เดินทางตอ่ไปยงัท่ีตา่งๆ ระหว่างเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ ถือว่าเป็นถนนสายหลกัของเมือง เพราะมีทัง้รถ
บสั รถไฟใต้ดิน มีจดุเร่ิมต้น และปลายสายท่ีน่ี  แตส่ าหรับท่ีน่ีเองก็ยงัมีร้านค้ามากมายมารวมตวักนั ให้
ทา่นได้เลือกซือ้หาสินค้า อีกทัง้ทา่นท่ีนิยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ก็มีให้ท่านได้ชม พร้อมทัง้ยงัมีจดุเด่น
คือ อา่งน า้พ ุตัง้อยูบ่ริเวณทางท่ีเข้าสูด้่านใน จตัรัุสท่ีน่ีมีความสวยงามและมีบริเวณท่ีกว้างถกูปกคลมุไป
ด้วยสนามหญ้าสีเขียวมองแล้วรู้สึกสบายใจและสบายตา น าท่านเย่ียมชมสถาปัตยกรรม คฤหาสน์
ชวนฝันแห่งบาร์เซโลนา(Casa Batllo) อาคารผลงานชิน้เอกของ อนัตอนี เกาดี ท่ีถูกสร้างมาตัง้แต่ 
ค.ศ.1877 เป็นอาคารใจกลางของบาร์เซโลนา โดยค าวา่ “คาซา่” เป็นภาษาสเปน แปลวา่ บ้าน สว่น “บตั
โล่” มาจากช่ือตระกูลบตัโล่ (Batllo) ซึ่งเป็นเจ้าของและมีความร ่ารวยจากธุกิจสิ่งทอในสมยันัน้ ด้วย



 

ความต้องการท่ีจะแสดงความมัง่คัง่ของตน ตระกลูบตัโล่จึงได้ว่าจ้าง อนัตอนี เกาดี ้มาเป็นผู้ออกแบบ
ตกแตง่อาคารพานิชย์เก่าแหง่นี ้และความโดดเดน่ของท่ีน่ี คือการตกแตง่ด้วยกระเบือ้งโมเสกหลากสีสนั
ชิน้เล็ก ๆ ท่ีถกูประดบัประดาเต็มผนงั รวมไปถึงระเบียงกระจกชัน้ 2 ท่ีถกูออกแบบให้มีรูปทรงโค้ง ส่วน
หลงัคาถกูตกแตง่ด้วยกระเบือ้งสีเข้มรูปทรงคล้ายหลงัมงักร ไลสี่เร่ิมตัง้แตก่ระเบือ้งสีมว่ง สีน า้เงิน สีชมพ ู
และสีเขียว ท่ีแหง่นีย้งัถกูยกให้เป็นอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรม น าทา่นเดนิทางสู ่เนินเขาแห่งเมืองบาร์
เซโลนา(Montjuic) จดุชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของบาร์เซโลนา เป็นเนินเขาท่ีมีขนาดกว้างใหญ่ ท่านจะได้ชม
วิวสถานท่ีท่ีส าคญัของเมือง ท่ีน่ีเป็นจุดท่ีนิยมไปชมวิวกันมากท่ีสุด มีลกัษณะเป็นเนินเขาเกือบจะเป็น
หน้าผาสงูชนัท าให้มองเห็นอ่าวท่ีสวยงามของเมืองท่ีอยู่เบือ้งลา่ง เห็นชายหาดสวยงาม ท่าเรือบาร์เซโล
นา รวมไปถึงเห็นยอดมหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย อีกด้วย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

6 บาร์เซโลนา-ปาร์กเกวย์-มหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเข้าชมสวนสาธารณะปาร์กเกวย์(Park Guell) สวนประติมากรรมของ เกาดี ท่ีได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจบุนัสวนปาร์กเกวย์ ชมงานสถาปัตยกรรมชัน้ครูของ เกาดี อย่าง รูปปัน้ “el 
drac” หรือ มงักรสีรุ้งท่ีกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของบาร์เซโลนา และชมวิวของเมืองท่ีเห็นไปจนถึง
ทะเลได้อย่างสวยงาม จากนัน้น าท่านเข้าเย่ียมชมมหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย(Sagrada Familia) 
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจ าเมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดยอนัตอนี เกาดี สถาปนิกชาวกาตาลา  ด้วย
ความสวยงามอลงัการ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ของวิหารแหง่นี ้จงึท าให้ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 
มีความยิ่งใหญ่เทียบเท่า สนามหลวง 2 สนาม  ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตวัอาคาร
บรรจงประดบัด้วยโมเสคจากเวเนเช่ียน ประดบัด้วยปฏิมากรรมแกะสลกัจากหินหลายพนัชิน้จากศิลปิน



 

สเปน ภายในมหาวิหารใช้เสาสงูรับน า้หนกัแทนการใช้ก าแพงแบบโบสถ์ทัว่ไป ท าให้ด้านก าแพงสามารถ
เลือกใช้กระจกท่ีปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องผ่านได้ เสาสูงออกแบบให้คล้ายต้นไม้ซึ่งโบสถ์นีถู้กสร้าง
ขึน้มามากกวา่ 139 ปี นบัตัง้แตปี่ ค.ศ. 1882 ท่ีเร่ิมวางศลิาฤกษ์ ปัจจบุนัมหาวิหารแหง่นีก็้ยงัด าเนินการ
ก่อสร้างคาดวา่จะเสร็จสมบรูณ์ในปี 2026 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านช้อปป้ิง ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Outlet) อิสระช้อปปิง้เอาท์เลตท่ีรวบรวม ทัง้
เสือ้ผ้า กระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม เป็นเอาท์เลทท่ีมีขนาดใหญ่และอยู่ใกล้เมืองบาร์เซโลนา ให้ท่านได้

เลือกช็อป สะใจกบัสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, Loewe, G-
Star, Tag Heuer, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Timberland, Versace, etc และอีกมากมาย 
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7 บาร์เซโลนา-สนามฟุตบอลบาร์เซโลนา-สนามบนิ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านแวะชมและถ่ายภาพ สนามฟุตบอลบาร์เซโรนา(Camp Nou Stadium) เป็นช่ือของสนาม
ฟุตบอลท่ียิ่งใหญ่แห่งบาร์เซโลนา จดัเป็นสนามท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรปและใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก ท่ีนัง่
ในสนามสามารถมีความจถุึง 99,354 ท่ีนัง่ ส าหรับแฟนคลบัฟุตบอลทีมบาร์เซโลนาให้ท่านได้ถ่ายภาพ



 

เก็บไว้เป็นท่ีระลึก พร้อมชมสนาม ชมความยิ่งใหญ่ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมของสนาม Camp 
Nou และสโมสรฟตุบอลบาร์ซาท่ีโดง่ดงั 
ได้เวลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู่สนามบินเมืองบาร์เซโลนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

16.20 น. ออกเดนิทางจากเมืองบาร์เซโลนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เที่ยวบินที่ 
QR146 (16.20-23.35) / QR836 (02.20(+1)-13.10) ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.50 
ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง 

 

8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
13.10 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
ศกุร์-ศกุร์ 03-10 มิถุนายน 65 79,999 79,999 10,900 

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

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

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

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

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

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

ศกุร์-ศกุร์ 16-23 กันยายน 65 79,999 79,999 10,900 

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใช้จา่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 35,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอัตโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

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



 

 



 

 



 

 



 

 


