KER140811-QR สเปน แมดริด-บาร์เซโลนา 8วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 22926 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

KER140811-QR สเปน แมดริด-บาร์เซโลนา 8วัน 5คืน
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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

17.00 น.

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์
สายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวก
ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุ งแมดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เทีย่ วบิน
ที่ QR833 (20.30-23.20) / QR147 (01.20(+1)-07.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.25
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่ นเครือ่ งทีส่ นามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง
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แมดริด-พระราชวังหลวง-จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ-จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล-เรติโร ปาร์ค

07.55 น.

กลางวัน

เดินทางถึงสนามบินกรุงแมดริด ประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่าน
พิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่กรุ งแมดริด(Madrid) เป็ นหนึ่งในเมืองที่ปกครองตนเอง ใน
สิบเจ็ดเมืองของสเปน และเป็ นเมืองหลวงที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศสเปน ที่มากไปด้วยมนต์เสน่หท์ ่ีน่า

หลงไหล มีสีสนั พร้อมสร้างความประทับให้กบั ผูท้ ่ีมาเยือนเป็ นอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมพระราชวังหลวงแห่งกรุ งแมดริด(Royal Palace of Madrid) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1738
เป็ นสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก บนเนินเขาริมฝั่ งแม่นา้ แมนซานาเรส สร้างขึน้ มาด้วยหินทัง้ หลังว่ากันว่า
เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ ด้านในของพระราชวังมีขนาดใหญ่มากมีหอ้ งจานวนมากถึง 3,418 ห้อง แต่เปิ ด
ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียง 50 ห้อง และไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพด้านใน ดังนัน้ นักท่องเที่ยวต้องฝาก
กล้องไว้ท่ีล็อกเกอร์ดา้ นนอก ภายในพระราชวังแห่งนีต้ กแต่งไว้อย่างวิจิตรสวยงาม ของหลายๆ ชิน้ ที่
ตกแต่งอยูด่ า้ นในบางชิน้ ก็มาจากประเทศฝั่งเอเชีย

KER140811-QR สเปน แมดริด-บาร์เซโลนา 8วัน 5คืน

เย็น

นาท่านสู่จั ตุ รัสพลาซ่ า มาร์ยอ(Plaza Mayor) แหล่ง ช้อปปิ ้ง ที่ แสดงให้เห็นความเป็ นชาวแมด
ริด ลักษณะเป็ นพืน้ ที่ลานโล่งของจัตรุ สั แห่งนี ้ มีเพียงอนุสาวรียอ์ ยู่ตรงกลางลาน ซึ่งเป็ นประติมากรรม
รู ปปั้ นของกษัตริยฟ์ ิ ลิเปที่ 3 นั่งบนหลังม้าขณะยกเท้าย่างก้าว ด้านหลังเป็ นสถาปั ตยกรรมที่งดงาม
แห่งจัตรุ สั Casa de la Panaderia ประติมากรรมอีกชิน้ ณ จัตรุ สั แห่งนีท้ ่ี เป็ นสัญลักษณ์ของที่น่ีเช่นกัน
คือ ประติมากรรมสีดารู ปหมีกินผลมาโดรโย่ (Bear & the Madrono Tree) และมีเหล่าศิลปิ นที่มา
แสดงผลงานที่น่ี แม้แต่การสูว้ วั กระทิงที่เป็ นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการต่อสูข้ องสเปนที่เป็ นที่รูจ้ กั กัน
ทั่วโลกก็ส ามารถหาชมได้ท่ี น่ี คาเฟ่ สินค้า แฟชั่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านค้าต่างๆ นาท่า นสู่
จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล (Puerta del Sol) จัตรุ สั ในเมืองมาดริดที่เชื่อมต่อกับจัตุรัสพลาซ่า มอร์ยอ
สถานที่ ผู้ค นนิ ย มใช้เ ป็ นจุด นัดหมายเพื่ อไปต่อยัง จุดอื่ น ๆ อาคารเก่ า ที่ ด ้านบนเป็ น หอนาฬิ กาเป็ น
เอกลักษณ์ของที่น่ี ตรงด้านหน้าที่เป็ นจั่วของอาคาร นาท่านชมอนุสาวรียน์ ้าพุซีเบเลส (Fuente de
Cibeles) อนุสาวรียท์ ่ีเป็ นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งในกรุงมาดริด ที่ขนึ ้ เพื่อสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน
และใช้เป็ นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง นาท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ และ
แวะชมประตูเมืองเก่า (Puerta de Alcala) อดีตเป็ นประตูโซนกลางยังมีเหมือนชัน้ ที่สองขึน้ ไปเหมือนมี
อาคารอีกชัน้ หนึ่ง ประตูมีทางเข้าทัง้ หมด 5 ทางเข้า แบ่งเป็ น 3 ประตูซุม้ โค้งโซนกลาง มีความงามและมี
ขนาดใหญ่โดดเด่น มีมมุ มองผ่านช่องประตูไปเห็นเมืองที่งดงาม นาท่านสู่สวนสาธารณะเรติโร ปาร์ค
(Retiro Park) เป็ นอุทยานของราชวงศ์สเปนที่พระราชทานให้เป็ นสวนสาธารณะให้กบั ประชาชนให้เข้า
มาพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะที่น่ีมีทงั้ สถาปั ตยกรรมรุ ่นเก่าที่ยงั สวยคลาสสิคอยู่ อีกทัง้ แบ่งเป็ นศูนย์
วัฒนธรรม ห้องสมุด ศูนย์กีฬา ของท้องถิ่น และเป็ นที่จัดกิจกรรมประจาปี มีการแสดงพุ ดอกไม้ ไ ฟ
สวยงาม ที่น่ีมีความสมบูรณ์ ร่มรื่น เหมาะสาหรับการพักผ่อน ในบรรยากาศสวยๆ ของสวนและกิจกรรม
ในทะเลสาบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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แมดริด-โทเลโด-มหาวิหารแห่งโทเลโด-Las Rozas Village

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด(Toledo) เมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนีเ้ ป็ นแหล่งมรดก
โลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของ
จักรวรรดิสเปน รวมทัง้ ยังเป็ นสถานที่ท่ีปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่
ร่วมกันอี กด้วย เมื องโตเลโดในอดีตมี ช่ือเสี ยงจากการผลิตเหล็ก (โดยเฉพาะดาบ) และยังคงเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตมีดและเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทาจากเหล็กจนมาถึงปัจจุบนั
นาท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด(Toledo Cathedral) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคอันมหัศจรรย์ของ
เมืองโทเลโด มหาวิหารที่แห่งนีเ้ ป็ นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนาคริสต์ท่ีสาคัญที่สดุ และมีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับที่ 2 ของสเปน สร้างในศตวรรษที่ 13 เวลาก่อสร้างนานกว่า 200 ปี มีความงดงามอลังการของ
สถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิค ภายในมีสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์มีโบสถ์ใหญ่สองแห่งคือโบสถ์ El Greco's เป็ นการ
ตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ!! เมนูข้าวผัดสเปน(Paella Menu) **
นาท่านผ่อนคลายด้วยการเดินช้อปปิ้ งที่ เอาท์เล็ท (Las Rozas Village) มีสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นา
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 จนถึงเวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงแมดริด
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เย็น
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แมดริด-บาเลนเซีย-มหาวิหารบาเลนเซีย-หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ

เช้า

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองบาเลนเซีย(Valencia) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน
และยังเป็ นย่านอุตสาหกรรมใหญ่ริมชายฝั่ งโกสตาเดลอาซาอาร์ นาท่านแวะเก็บภาพเมืองแห่งศิลปะ
และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(City of Arts and Sciences) เป็ นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ใน
สเปน ภายในมีการจัดนิทรรศการถาวรทางวิทยาศาตร์เป็ นจานวนมาก ซึ่งตัวอาคารมีรูปทรงคล้ายกับ
ยานอวกาศที่ลา้ ยุคลา้ สมัย เป็ นทัง้ โรงละครโอเปร่า พิ พิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์
จนกล้ายเป็ นสัญลักษณ์เด่นหรือสัญลักษณ์ประจาเมืองของทางฝั่งย่านเมืองใหม่เลยก็วา่ ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความสวยงามด้านอกของมหาวิหารบาเลนเซีย(Valencia Cathedral) เป็ นมหาวิหารพระ
แม่มารียว์ าเลนเซียที่สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมโกธิคและสถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์ เป็ นโบสถ์ของคริสต์
ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก มีการส่วนผสมของศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัย ทัง้ โรมัน เรเนสซอง บาโร้ก นี
โอคลาสสิค ภายนอกอาคาร มีรูปปั้นที่อยู่ในแต่ละช่องตรงซุม้ ประตู ผนังอาคารที่เป็ นลักษณะใช้อิฐก้อน
ก่อเป็ นอาคาร ให้ท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ ตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านชมอนุสาวรียข์ อง
เมืองบาเลนเซีย หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ(Torres de Serranos) ป้อมปราการทางฝั่ งย่าย
เมืองเก่าในยุคกลางที่ตงั้ อยู่ประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า หอคอยตอร์เรส เด เซอรา
นอซ เป็ นหนึ่งในสิ บสองประตูของกาแพงเมืองโบราณเมือง บาเลนเซีย ปั จจุบนั เป็ นหนึ่งในอนุสรณ์
สถานที่ได้รบั การอนุรกั ษ์เอาไว้ดีท่ีสุดแห่งหนึ่ง และยังถือว่าเป็ นหนึ่งในจุดชมวิวเมืองที่ดีท่ีสุดของของ
เมืองบาเลนเซียอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Melia Valencia หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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บาเลนเซีย-มอนต์เซอร์รัต-ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต-บาร์เซโลนา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งมอนต์เ ซอร์รั ต (Montserrat) น าท่ า นนั่ง รถลาง(Funicular) ชมมหาวิ ห าร
ศักดิส์ ิทธิ์ในหุบเขา ของสเปน บนภูเขามอนต์เซอร์รตั ยังเป็ นที่ตงั้ ของ ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์
รัต(Montserrat Mountain) อีกหนึ่งมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ท่ีตงั้ อยู่บนระดับความสูง 1,236 เมตร ภายใน
มหาวิหารยังเป็ นที่ประดิษฐานของรู ปปั้ นพระแม่มารีดา ที่มีความเชื่อว่า ในบริเวณมหาวิหารหรือใน
หุบเขาแห่งนี ้ อาจเป็ นที่ ท่ี ซ่อนของศักดิ์สิทธิ์ตามตานานความเชื่อในศาสนาคริสต์ ปั จจุบนั มหาวิหาร
ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รตั ได้กลายเป็ นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวว่ามี
โอกาสต้องเดินทางมาเยี่ยมเยือน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เ มืองบาร์เซโลนา(Barcelona) เมื องที่ มีขนาดใหญ่ และมี ประชากรเยอะที่ สุดใน
ประเทศสเปน บาร์เซโลนาเป็ นเมืองท่าสาคัญ และเป็ นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน เคยเป็ น
อาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่างๆ หลายครัง้ แต่ปัจจุบนั กล้ายเป็ น เมืองที่มี
ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยามราตรีท่ีร่ืนเริงสนุกสนาน เป็ นเมืองชัน้ นาที่ มี
นักท่องเที่ยว เศรษฐกิจ งานแสดงสินค้า และวัฒนธรรมที่ดีท่ีสดุ รวมถึงชื่อเสียงทัง้ ด้านการค้า การศึกษา
สื่อความบันเทิง แฟชั่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะ จนได้ช่ือว่าเป็ นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของโลก

KER140811-QR สเปน แมดริด-บาร์เซโลนา 8วัน 5คืน

นาท่านสู่ ถนนคนเดินลารัมบลาส(La Rambias) ถนนคนเดินในย่านบาร์เซโลนาที่สองข้างทางเต็มไป
ด้วยต้นไม้ใหญ่สีเขียวสดใส คู่เคียงกันไปกับถนนทัง้ เส้น เป็ นแนวต้นไม้ท่ีอยู่ในท่ามกลางตึก อาคาร
สถานที่ ที่เป็ นวิวเมืองทัง้ หมด ที่น่ีมีของขายที่ตงั้ กันอยู่เรียงรายตลอด 2 ข้างทางถนน เรียกว่ามีสินค้า
มากมายให้ได้เดินเลือกชมอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็ นงานแฮนด์เมดแบบสเปนแท้ ของฝากต่างๆ อาหารการ
กิน และยังมีบรรดางานประติมากรรมต้นตารับสเปนที่ถูกสร้างขึน้ ตัง้ ตระหง่านวางกันอยู่เต็มไปหมด
ตลอดทางเดิน เป็ นความงดงามแบบสเปนแท้ๆ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกช้ อปปิ ้งกัน และถนนเส้นนีจ้ ะ
ทอดยาวจนเชื่อมต่อกับ จัสตุรัส(Placa de Catalunya) จัตรุ สั ขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองบาร์เซโลนาซึ่ง
โดยทั่วไปถื อว่าเป็ นทัง้ ใจกลางเมื องและ สถานที่ ท่ีเมื องเก่า เป็ นจุดเชื่ อมต่อเมืองศูนย์กลางในการ
เดินทางต่อไปยังที่ตา่ งๆ ระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ถือว่าเป็ นถนนสายหลักของเมือง เพราะมีทงั้ รถ
บัส รถไฟใต้ดนิ มีจดุ เริ่มต้น และปลายสายที่น่ี แต่สาหรับที่น่ีเองก็ยงั มีรา้ นค้ามากมายมารวมตัวกัน ให้
ท่านได้เลือกซือ้ หาสินค้า อีกทัง้ ท่านที่นิยมชมสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ก็มีให้ท่านได้ชม พร้อมทัง้ ยังมีจดุ เด่น
คือ อ่างนา้ พุ ตัง้ อยูบ่ ริเวณทางที่เข้าสูด่ า้ นใน จัตรุ สั ที่น่ีมีความสวยงามและมีบริเวณที่กว้างถูกปกคลุมไป
ด้วยสนามหญ้าสี เขียวมองแล้วรู ส้ ึกสบายใจและสบายตา นาท่านเยี่ยมชมสถาปั ตยกรรม คฤหาสน์
ชวนฝั นแห่งบาร์เซโลนา(Casa Batllo) อาคารผลงานชิน้ เอกของ อันตอนี เกาดี ที่ถกู สร้างมาตัง้ แต่
ค.ศ.1877 เป็ นอาคารใจกลางของบาร์เซโลนา โดยคาว่า “คาซ่า” เป็ นภาษาสเปน แปลว่า บ้าน ส่วน
“บัตโล่” มาจากชื่อตระกูลบัตโล่ (Batllo) ซึ่งเป็ นเจ้าของและมีความร่ารวยจากธุกิจสิ่งทอในสมัยนัน้ ด้วย
ความต้องการที่จะแสดงความมั่งคั่งของตน ตระกูลบัตโล่จึงได้ว่าจ้าง อันตอนี เกาดี ้ มาเป็ นผูอ้ อกแบบ
ตกแต่งอาคารพานิชย์เก่าแห่งนี ้ และความโดดเด่นของที่น่ี คือการตกแต่งด้วยกระเบื อ้ งโมเสกหลากสีสนั
ชิน้ เล็ก ๆ ที่ถกู ประดับประดาเต็มผนัง รวมไปถึงระเบียงกระจกชัน้ 2 ที่ถกู ออกแบบให้มีรูปทรงโค้ง ส่วน
หลังคาถูกตกแต่งด้วยกระเบือ้ งสีเข้มรูปทรงคล้ายหลังมังกร ไล่สีเริ่มตัง้ แต่กระเบือ้ งสีมว่ ง สีนา้ เงิน สีชมพู
และสีเขียว ที่แห่งนีย้ งั ถูกยกให้เป็ นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรม นาท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่งเมืองบาร์
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เซโลนา(Montjuic) จุดชมวิวที่มีช่ือเสียงของบาร์เซโลนา เป็ นเนินเขาที่มีขนาดกว้างใหญ่ ท่านจะได้ชม
วิวสถานที่ท่ีสาคัญของเมือง ที่น่ีเป็ นจุดที่นิยมไปชมวิวกันมากที่สุด มีลกั ษณะเป็ นเนินเขาเกือบจะเป็ น
หน้าผาสูงชันทาให้มองเห็นอ่าวที่สวยงามของเมืองที่อยู่เบือ้ งล่าง เห็นชายหาดสวยงาม ท่าเรือบาร์เซโล
นา รวมไปถึงเห็นยอดมหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย อีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

บาร์เซโลนา-ปาร์กเกวย์-มหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเข้าชมสวนสาธารณะปาร์กเกวย์(Park Guell) สวนประติมากรรมของ เกาดี ที่ได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ปั จจุบนั สวนปาร์กเกวย์ ชมงานสถาปั ตยกรรมชัน้ ครู ของ เกาดี อย่าง รูปปั้น “el
drac” หรือ มังกรสีรุง้ ที่กลายมาเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของบาร์เซโลนา และชมวิวของเมืองที่เห็นไปจนถึง
ทะเลได้อย่างสวยงาม จากนัน้ นาท่านเข้าเยี่ยมชมมหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย(Sagrada Familia)
ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมประจาเมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดยอันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวกาตาลา ด้วย
ความสวยงามอลังการ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวิหารแห่งนี ้ จึงทาให้ได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
มีความยิ่งใหญ่เทียบเท่า สนามหลวง 2 สนาม ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตัวอาคาร
บรรจงประดับด้วยโมเสคจากเวเนเชี่ยน ประดับด้วยปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิน้ จากศิลปิ น
สเปน ภายในมหาวิหารใช้เสาสูงรับนา้ หนักแทนการใช้กาแพงแบบโบสถ์ท่วั ไป ทาให้ดา้ นกาแพงสามารถ
เลือกใช้กระจกที่ปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องผ่านได้ เสาสูงออกแบบให้คล้ายต้นไม้ซ่ึงโบสถ์นีถ้ ูกสร้าง
ขึน้ มามากกว่า 139 ปี นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1882 ที่เริ่มวางศิลาฤกษ์ ปั จจุบนั มหาวิหารแห่งนีก้ ็ยงั ดาเนินการ
ก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้ ง ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Outlet) อิสระช้อปปิ ้งเอาท์เลตที่รวบรวม ทัง้
เสือ้ ผ้า กระเป๋ า สินค้าแบรนด์เนม เป็ นเอาท์เลทที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใกล้เมืองบาร์เซโลนา ให้ท่านได้
เลือกช็อป สะใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, Loewe, GStar, Tag Heuer, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Timberland, Versace, etc และอีกมากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

บาร์เซโลนา-สนามฟุตบอลบาร์เซโลนา-สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านแวะชมและถ่ายภาพ สนามฟุตบอลบาร์เซโรนา(Camp Nou Stadium) เป็ นชื่อของสนาม
ฟุตบอลที่ย่ิงใหญ่แห่งบาร์เซโลนา จัดเป็ นสนามที่ใหญ่ท่ีสดุ ในยุโรปและใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก ที่น่ งั
ในสนามสามารถมีความจุถึง 99,354 ที่น่ งั สาหรับแฟนคลับฟุตบอลทีมบาร์เซโลนาให้ท่านได้ถ่ายภาพ
เก็บไว้เป็ นที่ระลึก พร้อมชมสนาม ชมความยิ่งใหญ่ทงั้ ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมของสนาม Camp
Nou และสโมสรฟุตบอลบาร์ซาที่โด่งดัง
ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองบาร์เซโลนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
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ออกเดินทางจากเมืองบาร์เซโลนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เทีย่ วบินที่
QR146 (16.20-23.35) / QR836 (02.20(+1)-13.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.50
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่ นเครือ่ งทีส่ นามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง

16.20 น.

8

กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


13.10 น.

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จา่ ย ส่วนนีไ้ ม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์
2.กลับถึงไทย ค่าที่พกั ใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จา่ ยไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com
กาหนดการเดินทาง
ศุกร์-ศุกร์
ศุกร์-ศุกร์
ศุกร์-ศุกร์
ศุกร์-ศุกร์
ศุกร์-ศุกร์
ศุกร์-ศุกร์
ศุกร์-ศุกร์
ศุกร์-ศุกร์
ศุกร์-ศุกร์
ศุกร์-ศุกร์

13-20 พฤษภาคม 65
20-27 พฤษภาคม 65
03-10 มิถุนายน 65
17-24 มิถุนายน 65
08-15 กรกฎาคม 65
22-29 กรกฎาคม 65
05-12 สิงหาคม 65
19-26 สิงหาคม 65
02-09 กันยายน 65
16-23 กันยายน 65

ผู้ใหญ่
79,999
75,999
79,999
79,999
79,999
79,999
79,999
79,999
79,999
79,999

ราคา
เด็ก
79,999
75,999
79,999
79,999
79,999
79,999
79,999
79,999
79,999
79,999

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดีย่ ว
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทงั้ หมด
7. ค่านา้ หนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย
อัตราไม่รวม
1. ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง
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สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936

