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1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินกาตารแ์อรเ์วย(์QR) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินกรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย(์QR) เทีย่วบิน

ที ่QR833 (20.30-23.20) / QR147 (01.20(+1)-07.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 16.25 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง 
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2 แมดริด-พระราชวังหลวง-จัตุรัสพลาซ่า มารย์อ-จัตุรัสปูเอรต์า เดล โซล-เรตโิร ปารค์ 
 
07.55 น. เดนิทางถึงสนามบินกรุงแมดริด ประเทศสเปน (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่าน

พิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่กรุงแมดริด(Madrid) เป็นหนึ่งในเมืองท่ีปกครองตนเอง ใน
สิบเจ็ดเมืองของสเปน และเป็นเมืองหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสเปน ท่ีมากไปดว้ยมนตเ์สน่หท่ี์น่า

หลงไหล มีสีสนัพรอ้มสรา้งความประทบัใหก้บัผูท่ี้มาเยือนเป็นอนัดบัตน้ๆ อีกแหง่หนึ่งของโลก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังหลวงแห่งกรุงแมดริด(Royal Palace of Madrid) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1738 
เป็นสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น า้แมนซานาเรส สรา้งขึน้มาดว้ยหินทัง้หลงัว่ากนัว่า
เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หไ้ฟไหม ้ดา้นในของพระราชวงัมีขนาดใหญ่มากมีหอ้งจ านวนมากถึง 3,418 หอ้ง แตเ่ปิด
ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมไดเ้พียง 50 หอ้ง และไม่อนญุาตใหถ้่ายภาพดา้นใน ดงันัน้นกัท่องเท่ียวตอ้งฝาก
กลอ้งไวท่ี้ล็อกเกอรด์า้นนอก ภายในพระราชวงัแห่งนีต้กแต่งไวอ้ย่างวิจิตรสวยงาม ของหลายๆ ชิน้ท่ี
ตกแตง่อยูด่า้นในบางชิน้ ก็มาจากประเทศฝ่ังเอเชีย 
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น าท่านสู่จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ(Plaza Mayor) แหล่งช้อปป้ิงท่ีแสดงให้เห็นความเป็นชาวแมด
ริด ลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลานโล่งของจตัรุสัแห่งนี ้มีเพียงอนสุาวรียอ์ยู่ตรงกลางลาน ซึ่งเป็นประติมากรรม
รูปป้ันของกษัตริยฟิ์ลิเปที่ 3  นั่งบนหลงัมา้ขณะยกเทา้ย่างกา้ว ดา้นหลงัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม
แห่งจตัรุสั Casa de la Panaderia ประติมากรรมอีกชิน้ ณ จตัรุสัแห่งนีท่ี้เป็นสญัลกัษณข์องท่ีน่ีเช่นกนั
คือ ประติมากรรมสีด ารูปหมีกินผลมาโดรโย่ (Bear & the Madrono Tree) และมีเหล่าศิลปินท่ีมา
แสดงผลงานท่ีน่ี แมแ้ตก่ารสูว้วักระทิงท่ีเป็นเอกลกัษณข์องวฒันธรรมการตอ่สูข้องสเปนท่ีเป็นท่ีรูจ้กักัน
ทั่วโลกก็สามารถหาชมไดท่ี้น่ี คาเฟ่ สินคา้แฟชั่น รา้นอาหาร เครื่องด่ืม และรา้นคา้ต่างๆ  น าท่านสู่
จัตุรัสปูเอรต์า เดล โซล (Puerta del Sol) จตัรุสัในเมืองมาดริดท่ีเช่ือมตอ่กบัจัตุรัสพลาซ่า มอรย์อ 
สถานท่ีผู้คนนิยมใช้เป็นจุดนัดหมายเพ่ือไปต่อยังจุดอ่ืนๆ อาคารเก่าท่ีด้านบนเป็นหอนาฬิกาเป็น
เอกลกัษณข์องท่ีน่ี ตรงดา้นหนา้ท่ีเป็นจั่วของอาคาร น าท่านชมอนุสาวรียน์ ้าพุซีเบเลส (Fuente de 

Cibeles) อนสุาวรียท่ี์เป็นสญัลกัษณอี์กแหง่หนึ่งในกรุงมาดริด ท่ีขึน้เพ่ือสรา้งอทุิศใหแ้ก่เทพธิดาไซเบลีน 
และใชเ้ป็นสถานท่ีเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง น าท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ และ
แวะชมประตเูมืองเก่า (Puerta de Alcala) อดีตเป็นประตโูซนกลางยงัมีเหมือนชัน้ท่ีสองขึน้ไปเหมือนมี
อาคารอีกชัน้หนึ่ง ประตมีูทางเขา้ทัง้หมด 5 ทางเขา้ แบง่เป็น 3 ประตซูุม้โคง้โซนกลาง มีความงามและมี
ขนาดใหญ่โดดเดน่ มีมมุมองผา่นชอ่งประตไูปเห็นเมืองท่ีงดงาม น าท่านสู่สวนสาธารณะเรติโร ปารค์ 

(Retiro Park) เป็นอทุยานของราชวงศส์เปนท่ีพระราชทานใหเ้ป็นสวนสาธารณะใหก้บัประชาชนใหเ้ขา้
มาพักผ่อนตามอัธยาศยัเพราะท่ีน่ีมีทัง้สถาปัตยกรรมรุ่นเก่าท่ียงัสวยคลาสสิคอยู่ อีกทัง้แบ่งเป็นศนูย์
วัฒนธรรม ห้องสมุด ศูนยกี์ฬา ของท้องถ่ิน และเป็นท่ีจัดกิจกรรมประจ าปี มีการแสดงพุ ดอกไม้ ไฟ 
สวยงาม ท่ีน่ีมีความสมบรูณ ์รม่รื่น เหมาะส าหรบัการพกัผอ่น ในบรรยากาศสวยๆ ของสวนและกิจกรรม
ในทะเลสาบ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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3 แมดริด-โทเลโด-มหาวิหารแหง่โทเลโด-Las Rozas Village 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด(Toledo) เมืองท่ีองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มืองนีเ้ป็นแหล่งมรดก
โลก เน่ืองจากมีมรดกทางประวัติศาสตรแ์ละวฒันธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของ
จกัรวรรดิสเปน รวมทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีปรากฏรอ่งรอยวฒันธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมวัรอ์ยู่
ร่วมกันอีกดว้ย เมืองโตเลโดในอดีตมีช่ือเสียงจากการผลิตเหล็ก(โดยเฉพาะดาบ) และยังคงเป็น
ศนูยก์ลางการผลิตมีดและเครื่องมือเครื่องใชท่ี้ท าจากเหล็กจนมาถึงปัจจบุนั  
น าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด(Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคอนัมหศัจรรยข์อง
เมืองโทเลโด มหาวิหารท่ีแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในสถานท่ีทางศาสนาคริสตท่ี์ส าคญัท่ีสดุ และมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ี 2 ของสเปน สรา้งในศตวรรษท่ี 13 เวลาก่อสรา้งนานกว่า 200 ปี มีความงดงามอลงัการของ
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค ภายในมีสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิมีโบสถใ์หญ่สองแห่งคือโบสถ ์El Greco's เป็นการ
ตกแตง่อยา่งวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พเิศษ!! เมนูข้าวผัดสเปน(Paella Menu) ** 
น าท่านผ่อนคลายดว้ยการเดินช้อปป้ิงที่ เอาทเ์ล็ท (Las Rozas Village)  มีสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น 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 าทา่นเดนิทางกลบัสู่กรุงแมดรดิ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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4 แมดริด-บาเลนเซยี-มหาวิหารบาเลนเซยี-หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองบาเลนเซีย(Valencia) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศสเปน 
และยงัเป็นย่านอุตสาหกรรมใหญ่ริมชายฝ่ังโกสตาเดลอาซาอาร์ น าท่านแวะเก็บภาพเมืองแห่งศิลปะ
และพิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตร(์City of Arts and Sciences) เป็นพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรท่ี์ใหญ่ท่ีสดุใน
สเปน ภายในมีการจดันิทรรศการถาวรทางวิทยาศาตรเ์ป็นจ านวนมาก ซึ่งตวัอาคารมีรูปทรงคลา้ยกับ
ยานอวกาศท่ีล า้ยคุล า้สมยั เป็นทัง้โรงละครโอเปรา่ พิพิธภัณฑ ์โรงภาพยนตร ์นิทรรศการวิทยาศาสตร ์
จนกลา้ยเป็นสญัลกัษณเ์ดน่หรือสญัลกัษณป์ระจ าเมืองของทางฝ่ังยา่นเมืองใหมเ่ลยก็วา่ได ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมความสวยงามดา้นอกของมหาวิหารบาเลนเซีย(Valencia Cathedral) เป็นมหาวิหารพระ
แม่มารียว์าเลนเซียท่ีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์เป็นโบสถข์องคริสต์
ศาสนา นิกายโรมนัคาทอลิก มีการสว่นผสมของศิลปะแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ทัง้โรมนั เรเนสซอง บาโรก้ นี
โอคลาสสิค ภายนอกอาคาร มีรูปป้ันท่ีอยู่ในแตล่ะช่องตรงซุม้ประต ูผนงัอาคารท่ีเป็นลกัษณะใช้อิฐกอ้น
ก่อเป็นอาคาร ใหท้่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชมอนุสาวรียข์อง
เมืองบาเลนเซีย หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ(Torres de Serranos) ปอ้มปราการทางฝ่ังย่าย
เมืองเก่าในยคุกลางท่ีตัง้อยู่ประมาณทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า หอคอยตอรเ์รส  เด เซอรา
นอซ เป็นหนึ่งในสิบสองประตูของก าแพงเมืองโบราณเมือง บาเลนเซีย ปัจจุบนัเป็นหนึ่งในอนุสรณ์
สถานท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์เอาไวดี้ท่ีสุดแห่งหนึ่ง และยงัถือว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวเมืองท่ีดีท่ีสุดของของ
เมืองบาเลนเซียอีกดว้ย  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Melia Valencia หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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5 บาเลนเซยี-มอนตเ์ซอรรั์ต-ซานตามาเรีย เดอ มอนตเ์ซอรรั์ต-บารเ์ซโลนา 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมอนต์เซอร์รัต(Montserrat) น าท่านนั่ งรถลาง(Funicular) ชมมหาวิหาร
ศกัดิส์ิทธ์ิในหบุเขา ของสเปน บนภูเขามอนตเ์ซอรร์ตัยงัเป็นท่ีตัง้ของ ซานตามาเรีย เดอ มอนตเ์ซอร์
รัต(Montserrat Mountain) อีกหนึ่งมหาวิหารศกัดิ์สิทธ์ิท่ีตัง้อยู่บนระดบัความสงู 1,236 เมตร ภายใน
มหาวิหารยงัเป็นท่ีประดิษฐานของรูปป้ันพระแม่มารีด า ท่ีมีความเช่ือว่า ในบริเวณมหาวิหารหรือใน
หุบเขาแห่งนี ้อาจเป็นท่ีท่ีซ่อนของศกัดิ์สิทธ์ิตามต านานความเช่ือในศาสนาคริสต ์ปัจจุบนัมหาวิหาร 
ซานตามาเรีย เดอ มอนตเ์ซอรร์ตั ไดก้ลายเป็นหนึ่งในจดุหมายปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวว่ามี
โอกาสตอ้งเดนิทางมาเย่ียมเยือน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา(Barcelona) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ และมีประชากรเยอะท่ีสุดใน
ประเทศสเปน บารเ์ซโลนาเป็นเมืองทา่ส าคญั และเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน เคยเป็น
อาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่างๆ หลายครัง้  แต่ปัจจุบนักลา้ยเป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวยามราตรีท่ีรื่นเริงสนุกสนาน เป็นเมืองชัน้น าท่ีมี
นกัทอ่งเท่ียว เศรษฐกิจ งานแสดงสินคา้ และวฒันธรรมท่ีดีท่ีสดุ รวมถึงช่ือเสียงทัง้ดา้นการคา้ การศกึษา 
ส่ือความบนัเทิง แฟชั่น วิทยาศาสตร ์และศลิปะ จนไดช่ื้อวา่เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของโลก  
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น าทา่นสู ่ถนนคนเดนิลารัมบลาส(La Rambias) ถนนคนเดินในย่านบารเ์ซโลนาท่ีสองขา้งทางเต็มไป
ดว้ยตน้ไมใ้หญ่สีเขียวสดใส คู่เคียงกันไปกับถนนทัง้เสน้ เป็นแนวตน้ไมท่ี้อยู่ในท่ามกลางตึก อาคาร
สถานท่ี ท่ีเป็นวิวเมืองทัง้หมด ท่ีน่ีมีของขายท่ีตัง้กนัอยู่เรียงรายตลอด 2 ขา้งทางถนน เรียกว่ามีสินคา้
มากมายใหไ้ดเ้ดินเลือกชมอย่างจใุจไม่ว่าจะเป็นงานแฮนดเ์มดแบบสเปนแท ้ของฝากตา่งๆ อาหารการ
กิน และยงัมีบรรดางานประติมากรรมตน้ต ารบัสเปนท่ีถูกสรา้งขึน้ตัง้ตระหง่านวางกันอยู่เต็มไปหมด
ตลอดทางเดิน เป็นความงดงามแบบสเปนแท้ๆ  ใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกช้อปป้ิงกัน และถนนเสน้นีจ้ะ
ทอดยาวจนเช่ือมตอ่กบั จัสตุรัส(Placa de Catalunya) จตัรุสัขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองบารเ์ซโลนาซึ่ง
โดยทั่วไปถือว่าเป็นทัง้ใจกลางเมืองและ สถานท่ีท่ีเมืองเก่า เป็นจุดเช่ือมต่อเมืองศูนยก์ลางในการ
เดินทางตอ่ไปยงัท่ีตา่งๆ ระหว่างเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ ถือว่าเป็นถนนสายหลกัของเมือง เพราะมีทัง้รถ
บสั รถไฟใตด้นิ มีจดุเริ่มตน้ และปลายสายท่ีน่ี  แตส่  าหรบัท่ีน่ีเองก็ยงัมีรา้นคา้มากมายมารวมตวักนั ให้
ทา่นไดเ้ลือกซือ้หาสินคา้ อีกทัง้ทา่นท่ีนิยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ก็มีใหท้่านไดช้ม พรอ้มทัง้ยงัมีจดุเดน่
คือ อา่งน า้พ ุตัง้อยูบ่รเิวณทางท่ีเขา้สูด่า้นใน จตัรุสัท่ีน่ีมีความสวยงามและมีบริเวณท่ีกวา้งถกูปกคลมุไป
ดว้ยสนามหญ้าสีเขียวมองแลว้รูส้ึกสบายใจและสบายตา น าท่านเย่ียมชมสถาปัตยกรรม คฤหาสน์
ชวนฝันแห่งบารเ์ซโลนา(Casa Batllo) อาคารผลงานชิน้เอกของ อนัตอนี เกาดี ท่ีถกูสรา้งมาตัง้แต ่
ค.ศ.1877 เป็นอาคารใจกลางของบารเ์ซโลนา โดยค าว่า “คาซ่า” เป็นภาษาสเปน แปลว่า บา้น ส่วน 
“บตัโล”่ มาจากช่ือตระกลูบตัโล ่(Batllo) ซึ่งเป็นเจา้ของและมีความร ่ารวยจากธุกิจสิ่งทอในสมยันัน้ ดว้ย
ความตอ้งการท่ีจะแสดงความมั่งคั่งของตน ตระกูลบตัโล่จึงไดว้่าจา้ง อนัตอนี เกาดี ้มาเป็นผูอ้อกแบบ
ตกแตง่อาคารพานิชยเ์ก่าแหง่นี ้และความโดดเดน่ของท่ีน่ี คือการตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสกหลากสีสนั
ชิน้เล็ก ๆ ท่ีถกูประดบัประดาเต็มผนงั รวมไปถึงระเบียงกระจกชัน้ 2 ท่ีถกูออกแบบใหมี้รูปทรงโคง้ ส่วน
หลงัคาถกูตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งสีเขม้รูปทรงคลา้ยหลงัมงักร ไลสี่เริ่มตัง้แตก่ระเบือ้งสีมว่ง สีน า้เงิน สีชมพ ู
และสีเขียว ท่ีแหง่นีย้งัถกูยกใหเ้ป็นอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรม น าทา่นเดนิทางสู ่เนินเขาแห่งเมืองบาร ์
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เซโลนา(Montjuic) จุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของบารเ์ซโลนา เป็นเนินเขาท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่ ท่านจะไดช้ม
วิวสถานท่ีท่ีส าคญัของเมือง ท่ีน่ีเป็นจุดท่ีนิยมไปชมวิวกันมากท่ีสุด มีลกัษณะเป็นเนินเขาเกือบจะเป็น
หนา้ผาสงูชนัท าใหม้องเห็นอ่าวท่ีสวยงามของเมืองท่ีอยู่เบือ้งล่าง เห็นชายหาดสวยงาม ท่าเรือบารเ์ซโล
นา รวมไปถึงเห็นยอดมหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย อีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

6 บารเ์ซโลนา-ปารก์เกวย-์มหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้ชมสวนสาธารณะปารก์เกวย(์Park Guell) สวนประติมากรรมของ เกาดี ท่ีไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจบุนัสวนปารก์เกวย ์ชมงานสถาปัตยกรรมชัน้ครูของ เกาดี อย่าง รูปป้ัน “el 
drac” หรือ มงักรสีรุง้ท่ีกลายมาเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของบารเ์ซโลนา และชมวิวของเมืองท่ีเห็นไปจนถึง
ทะเลไดอ้ย่างสวยงาม จากนัน้น าท่านเขา้เย่ียมชมมหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย(Sagrada Familia) 
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจ าเมืองบารเ์ซโลนา ออกแบบโดยอนัตอนี เกาดี สถาปนิกชาวกาตาลา  ดว้ย
ความสวยงามอลงัการ และมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ของวิหารแห่งนี ้จึงท าใหไ้ดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 
มีความยิ่งใหญ่เทียบเท่า สนามหลวง 2 สนาม  ดว้ยแนวความคิดการคืนกลบัสู่ธรรมชาติ ตวัอาคาร
บรรจงประดบัดว้ยโมเสคจากเวเนเช่ียน ประดบัดว้ยปฏิมากรรมแกะสลกัจากหินหลายพนัชิน้จากศิลปิน
สเปน ภายในมหาวิหารใชเ้สาสงูรบัน า้หนกัแทนการใชก้ าแพงแบบโบสถท์ั่วไป ท าใหด้า้นก าแพงสามารถ
เลือกใชก้ระจกท่ีปล่อยใหแ้สงธรรมชาติส่องผ่านได ้เสาสูงออกแบบใหค้ลา้ยตน้ไมซ้ึ่งโบสถนี์ถู้กสรา้ง
ขึน้มามากกวา่ 139 ปี นบัตัง้แตปี่ ค.ศ. 1882 ท่ีเริ่มวางศิลาฤกษ์ ปัจจบุนัมหาวิหารแห่งนีก็้ยงัด าเนินการ
ก่อสรา้งคาดวา่จะเสรจ็สมบรูณใ์นปี 2026 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านช้อปป้ิง ลา โรคค่า เอาทเ์ลต (La Roca Village Outlet) อิสระชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตท่ีรวบรวม ทัง้
เสือ้ผา้ กระเป๋า สินคา้แบรนดเ์นม เป็นเอาทเ์ลทท่ีมีขนาดใหญ่และอยู่ใกลเ้มืองบารเ์ซโลนา ใหท้่านได้
เลือกช็อป สะใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, Loewe, G-
Star, Tag Heuer, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Timberland, Versace, etc และอีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

7 บารเ์ซโลนา-สนามฟุตบอลบารเ์ซโลนา-สนามบนิ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านแวะชมและถ่ายภาพ สนามฟุตบอลบารเ์ซโรนา(Camp Nou Stadium) เป็นช่ือของสนาม
ฟตุบอลท่ียิ่งใหญ่แห่งบารเ์ซโลนา จดัเป็นสนามท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรปและใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก ท่ีนั่ง
ในสนามสามารถมีความจถุึง 99,354 ท่ีนั่ง ส  าหรบัแฟนคลบัฟุตบอลทีมบารเ์ซโลนาใหท้่านไดถ้่ายภาพ
เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก พรอ้มชมสนาม ชมความยิ่งใหญ่ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมของสนาม Camp 
Nou และสโมสรฟตุบอลบารซ์าท่ีโดง่ดงั 
ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบินเมืองบารเ์ซโลนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 
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หมายเหต ุ: บรกิารไมร่วมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้า่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 

 

 

16.20 น. ออกเดนิทางจากเมืองบารเ์ซโลนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย(์QR) เทีย่วบินที่ 
QR146 (16.20-23.35) / QR836 (02.20(+1)-13.10) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.50 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง 

 

8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
13.10 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
ศกุร-์ศกุร ์ 13-20 พฤษภาคม 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 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอัตโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 
 
อัตราไม่รวม 
1. คา่ทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดนิทาง 
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                  สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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