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 MADRID VS. LIVERPOOL “EL CLASICO” BARCELONA VS. REAL MADRID   
14-21 MAR. 2023  

วันที ่ รายการทอ่งเทีย่ว อาหารแตล่ะมือ้ โรงแรม 
Spain 4 ดาว เชา้ กลางวนั เย็น 

   วนัที ่14 
    ม.ีค. 65 

D1 พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิเวลา 23.30 น  
 

- - - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

   วนัที ่15 
   ม.ีค. 65  

D2 ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ EK 385 BKK DXB 0105-0500แวะ
เปลี่ยนเครื่อง – ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมาดริด โดยสายการบิน EK 141 
DXB MAD 0720-1240 – กรุงมาดริด - โตเลโด้ เที่ยวชมเมือง – จุดชมวิว 
Mirador del Valle – เข้าสู่ที่พกั ณ เมือง โตเลโด ้
ชมฟตุบอลยฟูา่แชมเปลีย้นลกี มาดรดิ พบ ลเิวอรพ์ลู (20.00 น.) 

- - D โรงแรม (N1) 
Toledo or Madrid 

4 Stars 

   วนัที ่16 
   ม.ีค. 65 

D3 โตเลโด้ - ออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด - เข้าชม พระราชวังกรุงมาดริด - 
อาหารกลางวัน - นำท่านทัวร์ สนามฟุตบอล Santiago Bernabeu 
Stadium - เที่ยวชมเมอืง - ช้อปปิ้ง ณ ย่าน Gran Via - ชมย่าน Street 
food  

BF L D โรงแรม (N2) 
Madrid 
4 Stars 

   วนัที ่17 
   ม.ีค. 65  

D4 กรงุมาดริด - วาเลนเซีย - เทีย่วชมย่านเมืองเก่า – เข้าชม The 
Oceanographic – City of Arts and Science in Valencia - วาเลนเซีย   

BF L D โรงแรม (N3) 
Valencia 
4 Stars 

   วนัที ่18 
   ม.ีค. 65 

D5 วาเลนเซีย - เมือง Tarragona (เมืองริมทะเลสุดคลาสสิค) - ผ่านชม 
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ณ เมอืงเก่าริมทะเล – ไร่ไวน์ Familia Torres 
(CENTRO DE VISITAS) - บาร์เซโลนา  
 EL CLASICO BARCELONA VS. REAL MADRID 

BF L D โรงแรม (N4) 
Barcelona 

4 Stars 

   วนัที ่19    
    ม.ีค. 65 

D6 บาร์เซโลนา - ยอดเขา Montserrat โดย Cable car – สกัการะ องค์ 
Black Madonna - บาร์เซโลนา - ชม Sagrada Familia –นำท่านทัวร์
สนาม คัมป์นูฯ- ช้อปปิง้ย่าน Las Ramblas - บาร์เซโลนา 

BF L D โรงแรม (N5) 
Barcelona 

4 Stars 
   วนัที ่20 
   ม.ีค. 65 

D7 บาร์เซโลนา -ท่านออกเดินทางสู ่la roca village outlet- อาหาร
กลางวัน - จุดชมวิวเนินเขา Montjuic Castle - เดินทางกลับสู่ สนามบิน 
ณ กรุง บารเ์ซโลนา - ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานดูไบ – EK 188 BCN 
DXB 2025-0555+1 

BF L - Emirates  

   วนัที ่21 
    ม.ีค. 65 

D8 สนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครือ่ง – EK 372 DXB BKK 0930-1840 - 
สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) 

- - - ถงึสนามบนิ 
สวุรรณภมู ิ

 



                
 

รายละเอียดโปรแกรม 

เดินทางวันแรก  14 มีนาคม 66 (1) 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน 
Emirates Airline โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเพื่อ ท าการโหลดสัมภาระฯ 

เดินทางวันท่ีสองเดือน 15 มีนาคม 66 (2) 

ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) – สนามบิน ณ กรุงมาดริด - โตเลโด –  
เท่ียวชมเมือง – จุดชมวิว Mirador de Valle  

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airline 
เท่ียวบินท่ี EK 385 

05.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
07.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคสั ณ กรุงมาดริด ประเทศ สเปน โดยสายการบิน Emirates 

Airline เท่ียวบินท่ี EK 141 
12.40 น. ถึง ท่าอากาศยาน ณ กรุงมาดริด (MAD) น าท่านท าการตรวจคนเขา้เมือง  
14.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเลโด โดยรถบสั (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
15.30 น. ถึง เมืองโตเลโด อดีตเมืองหลวงเก่าตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของสเปน 

ช่ือเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คริสเตียน, อิสลาม และฮีบรู น าท่านผา่นชมจุดส าคญัส าหรับ
เมืองน้ีเช่น Alcantara Bridge และ Puerta De Alcantara พร้อมถ่ายรูป Puerta de Bisagra 
 

 
 น าท่านชม มหาวิหารโตเลโด ้สถาปัตยกรรมแบบโกธิกท่ียิง่ใหญ่สวยงามแห่งหน่ึงของโลก ใชเ้วลาสร้างยาวนาน 

เดิมมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่าต่อมาไดก่้อสร้างรูปทรงแบบกอธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนี
โอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา นบัเป็นมรดกแสดงความเป็นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหา
วิหารมีการตกแต่งอยา่งงดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน 



                
 

 
 จากนั้นน าท่านแวะชม จุดชมวิวพาโรนามา ณ เมืองโตเลโด ้(Mirador del Valle) จุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุด พร้อมให้

ท่านสัมผสับรรยากาศยามเยน็ พร้อมชมพระอาทิตยต์กดิน  

 
17.00 น. อาหารค ่า ณ อิสระตามอธัยาศยั หนา้สนามฯ  (เมนู Local food Burger & Tapas) แจกเงิน 20 ยโูร 

20.00 น. น าท่านชมฟุตบอลยฟู่าแชมป์เปล้ียนลีก รอบ 16 ทีม เรอลั มาดริด พบ ลเิวอร์พูล ท่ีสนาม ซานติอโก ้เบอนาบิว 
เวลา 20.00 น. (เขา้สนามก่อนเกมส์ 1 ชม.)   

 
22.30 น. นดัหมายคณะฯเจอกนัท่ีจุดนดัพบ เพื่อเดินทางกลบัโรงแรมฯ 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Eurostars Hotel  หรือเทียบเท่า (1) 
 
 
 
 



                
 

เดินทางวันท่ีสาม 16 มีนาคม 66 (3) 
กรุงมาดริด - เท่ียวชมเมือง - ช้อปป้ิง ณ Gran Via  

เชา้ อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่กรุง มาดริด (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

10.30 น. น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่า
อลงัการไม่แพพ้ระราชวงัใดในทวีปยโุรป พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ดว้ยหินทั้งหลงัในสไตล์
บาโรค โดยการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบบฝร่ังเศสและอิตาเลียน ประกอบดว้ยห้องต่างๆกวา่ 2,830 หอ้ง ซ่ึง
นอกจากจะมีการตกแต่งอยา่งงดงามแลว้ ยงัเป็นคลงัเก็บภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปินในยคุนั้น รวมทั้ง
ส่ิงของมีค่าต่างๆอาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, เคร่ืองใช,้ อาวุธ จากนั้นน าท่านชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปล่ียน
พนัธุ์ไมทุ้กฤดูกาล ชมอนุสาวรียเ์ซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตั้งอยู่เหนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเตใ้น
สวนสาธารณะ 

 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese Restaurant Madrid (เมนูอาหารจีน 7 อยา่ง) 

Restaurante Asiático KZEN   https://www.restaurantekzen.es/restaurante-kzen/galeria/ 
13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอล สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว สนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอล Real Madrid 

พร้อมน าท่านทวัร์ เยีย่มชมภายใน สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว ชมในส่วนห้องแต่งตวันกัเตะ, ส่วนพิพิธภณัฑ ์
ท่ีเก็บถว้ยยฟู่าแชมป์เปียนลีก ไวถึ้ง 13 ถว้ย นอกจากน้ีสโมสรแห่งน้ียงัเคยเป็นอดีตของนกัฟุตบอลช่ือดงัอยา่งเช่น 
เดวิด เบคแฮม, คริสเตียนโน่ โรนลัโด,้ ไมเคิล โอเวน่, ซีเนอดีน ซีดาน 
 

 



                
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ยา่น ปัวร์ตา้ เดล โซล ( Puerta del Sol) คือยา่นธุรกิจใจกลางของเมือง จดัวา่เป็น
จุดเร่ิมตน้ของถนนทุกสาย หรือหมายความวา่มี กม. 0 อยู่ตรงน้ี ซ่ึงตั้งอยูห่นา้ตึกท่ีท าการไปรษณียใ์กลก้บัสถานี
รถไฟใตดิ้น “El puerta del sol” อนัเป็นท่ีเดียวกนักบัยา่นท่ีขายสินคา้มากมายเป็นสถานท่ีท่ีไม่เคยหลบัใหลมี ผูค้น
มากมายท่ีวนเวียนเดินเล่นกนัอยูท่ี่น่ี พร้อมใหท้่านชม ยา่น Plaza Mayor Square  

 
 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ถนนกรันเบีย (Gran Via) ท่ีมีความยาว 1.3 กิโลเมตร พร้อมชมการตกแต่งบา้นเรือน 

พร้อมพิพิธภณัฑ,์ พระราชวงั รวมถึงสนามสู้ววักระทิง ท่ีจะจดัขึ้นในช่วงเทศกาล  

 
15.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Mercado de San Miguel คือแหล่งอาหารขึ้นช่ือของกรุงมาดริด และแน่นอนวา่เม่ือคุณมา

สอบถามชาวมาดริดแลว้ พวกเขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่หากคุณอยากจะลองลิ้มชิมรสชาดของอาหารสเปน
แลว้ล่ะก็ตอ้งใหม้าท่ีตลาดแห่งน้ี โดยท่ีตั้งของตลาดแห่งน้ีนั้นจะอยูใ่จกลางจตุัรัสซานมิเกล โดยคุณจะพบกบั
ร้านอาหารต่างๆ ท่ีมีจ านวนกวา่ 33 ร้านอาหารดว้ยกนั 

 



                
 

 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตราคารอาหารทอ้งถ่ิน (Restaurant Botín) https://botin.es/en/home/ 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Tryp Madrid Atocha Hotel  หรือเทียบเท่า (2) 

 
เดินทางวันท่ีส่ี 17 มีนาคม 66 (4) 

มาดริด – วาเลนเซีย - เท่ียวชมเมือง 
เชา้ อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง วาเลนเซีย ซ่ึงส าหรับวนัน้ีจะใชเ้วลาในการเดินทางค่อนขา้งมาก   
(ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 3.50 ชัว่โมง) 

13.30 น. เดินทางถึง เมือง บาเลนเซีย. หากเอ่ยถึงเมืองแห่งศิลปะและพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์ของประเทศสเปน แน่นอนวา่
เราตอ้งไม่พลาดนึกถึง "เมืองบาเลนเซีย" หรือ "เมืองวาเลนเซีย 

13.50 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร La Gran Muralla Restaurant Valencia (เมนู อาหารจีน 5อยา่ง) 
 น าท่านผา่นชม ป้อมปราการ Torres de Serranos ป้อมปราการเก่าแก่ประจ าเมือง ใหท้่านไดข้ึ้นสู่จุดชมวิวเมือง วา

เลนเซีย พร้อมใหท้่านไดถ้่ายรูป บนป้อมปราการแห่งน้ี  

 



                
 

 น าท่านถ่ายภาพ มหาวิหารบาเลนเซีย Valencia Cathedral ตั้งอยูใ่จกลางเมืองเก่า เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1262 
สไตลโ์กธิคโรมนั อุทิศใหก้บัเทพีไดอาน่า ต่อมาไดรั้บการตกแต่งภายในใหม่ดว้ยศิลปะแบบนีโอ-คลาสสิค โกธิค 
บาร็อค และอ่ืนๆ นอกจากน้ีสถานท่ีน้ียงัเป็นท่ีเก็บรักษาจอกศกัด์ิสิทธ์ิของพระเยซู และน าท่านเท่ียวชมเมือง ยา่น 
Plaza de la Virgen ซ่ึงอยูบ่ริเวณ เดียวกบั มหาวิหารบาเลนเซีย  
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเขา้ชมในส่วนของ พิพิธภณัฑ ์สัตวน์ ้า Oceanografic พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าท่ีใหญ่และสวยท่ีสุดในยโุรป 
ภายในมีสัตวน์ ้ามากมายตั้งแต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงปลาหายากมากมาย  

 
 หลงัจากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูป เมืองแห่งศิลปะและวิทยาศาสตร์ (City of Arts and Sciences) อีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัของเมืองบาเลนเซีย เป็นอาคารท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมท่ี
ซบัซอ้น ไดรั้บการออกแบบโดย Santiago Calatrava และ Felix Candela เป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัและทนัสมยัท่ีสุดในเมืองบาเลนเซีย รวมทั้งแวะผา่นชมสนาม เมสตายา่ บาเลนเซีย 

 

 



                
 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Casa Clemencia Restaurant Valencia (เมนูอาหาร Local Seafood) 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Barcelo Hotel Valencia หรือเทียบเท่า (3) 

 
เดินทางวันท่ีห้า 18 มีนาคม 66 (5) 

วาเลนเซีย - เมืองเก่าริมชายหาด Tarragona – บาร์เซโลนา-ฟุตบอล El Clasico Match  Barcelona vs. Real Madrid    
เชา้ อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. ผา่นชม เมืองเก่าริมชายหาด Tarragona (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 2.50 ชัว่โมง) 
 น าท่านผา่นชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ โรงละครโรมนั Tarragona Amphitheatre ซ่ึงในอดีตนั้นโรงละครแห่งน้ีถือ

เป็นโรงละครท่ีมีช่ือเสียงมาก เน่ืองจากอยูติ่ด กบัท่าเรือจึงท าใหแ้ขกไปใครมาเห็นก็ตอ้งตกตะลึงกบัโรงละครแห่ง
น้ี จากนั้นน าท่านผา่นชม สะพานส่งน ้า ซ่ึงถือวา่เป็นจุดเด่นของประเทศสเปนเลยก็วา่ไดถ้า้หากมาถึงประเทศน้ี
แลว้ตอ้งมีภาพ สะพานส่งน ้าน้ีลง ส่ือ Social และน าท่านชม ปราสาท ทามาริต  
Castell de Tamarit อดีตปราสาทท่ีปัจจุบนัได ้ใชส้ถานท่ีแห่งน้ี เป็นร้านอาหาร และ โรงแรมในบางส่วน จึงท าให้
สถานท่ีแห่งน้ีดูโดดเด่นและนอกจากน้ี สถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท าหนงั และ ซีรีย ์รวมถึงยงัเป็นสถานท่ีจดังาน
แต่งงานของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากมายอีกดว้ย  

 
12.30 น.  

น าท่านเยีย่มชม ไร่ไวน์ Familia Torres Winery ไร่ไวน์ช่ือดงัท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ณ แควน้ คาตาลูญญา น าท่าน
เยีย่มชมไร่ไวน์ พร้อมชิมไวน์ + รับประทานอาหารกลางวัน ทอ้งถ่ินท่ีคดัสรรมาอยา่งคุณภาพฯ 



                
 

 

 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมือง บาร์เซโลนา (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 50 นาที) 
15.00 น. ถึง เมือง บาร์เซโลน่า จากนั้นพาคณะไปยงัสนาม คมัป์ นู  และอิสระเลือซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกแผงลอยรอบๆสนาม 
16.00 น. อาหารค ่า ณ หนา้สนามคมัป์ นู หรือ ทาปาส แซนวิช (เมนู อาหารพื้นเมือง) แจกเงิน 15 ยูโร 

Street Food เพื่อความคล่องตวั รวดเร็ว ก่อนไปชมฟุตบอลฯ 
17.00 น. El Clasico Match  In Camp Nu.  > Barcelona vs. Real Madrid    

 
21.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม  Hotel Barcelona หรือเทียบเท่า (4) 

 
 
 
 
 



                
 

เดินทางวันท่ีหก 19 มีนาคม 66 (6) 
บาร์เซโลนา - เทือกเขา Montserrat – เท่ียวชมเมือง-ทัวร์สนาม คัมป์นูฯ 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เขามองเซอร์รัต (Montserrat) พร้อมน าคณะขึ้นกระเชา้ Cable car ท่ีสูงถึง 1,236 เมตรจากน ้า

ทะเล ภูเขามองเซอร์รัต มีลกัษณะรูปทรงเป็นหินตะปุ่ มตะป ่ าแปลกประหลาด วา่กนัวา่บริเวณน้ีเดิมเคยเป็นทะเล
มาก่อนเพราะยงัมีซากเศษหอยอยูท่ ัว่ไป หินรูปทรงประหลาดของยอดเขาก็คาดวา่เกิดจากแรงดนัตามธรรมชาตินบั
ลา้นปีมาแลว้ อาณาบริเวณท่ีตั้งของวิหารมองเซอร์รัตซ่ึงซ่อนตวัอยูบ่นยอดเขาไดอ้ยา่งตระการตานั้น มีพื้นท่ี
กวา้งขวางจนท าใหฉ้งนวา่เขาน าวสัดุก่อสร้างมากมายขึ้นมาสร้างบนเขาท่ีสูงขนาดน้ีไดอ้ยา่งไร เหมือนเมืองในฝัน
อยา่งไรอยา่งนั้นเลยทีเดียว น าท่านเขา้ชม วิหารซานตามาเรีย   (Santa Maria de Montserrat)  อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึง
ภายในวิหารมีศิลปกรรมท่ีงดงามตระการตามากมายใหช้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประติมากรรมรูปป้ันท่ีตกแต่งบน
อาคารทั้งหลายท่ีงดงามเกินบรรยาย ชม ส านกันกับวชเบนาดิก (Benedictine) ซ่ึงเป็นองคก์รนกับวชคาทอลิคบริ
หารวิหารอยูบ่นน้ี สถานท่ีทั้งหมดจึงเป็นบรรยากาศแบบเงียบเรียบสงบตามแบบฉบบัส านกัปฏิบติัธรรมของ
นกับวช โดยมีจุดเด่นท่ีมี พระแม่มารีด า (Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) ท่ีมีช่ือเสียงประดิษฐาน
อยู ่ซ่ึงชาวสเปนซ่ึงนบัถือศาสนาคริสตค์าทอลิคส่วนใหญ่เขามีความเช่ือวา่ภูเขาน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นให้
เวลาท่านไดอิ้สระเดินชมวิวอนัสวยงาม หรือ เลือกซ้ือสินคา้จาก ร้านคา้ขายของท่ีระลึก 

 
 อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Restaurant De Monserrat (เมนูอาหารพื้นเมือง) 

13.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมือง บาร์เซโลนา 
 น าท่านแวะชมความงดงามของ โบสถซ์ากราดา ฟามีเลีย สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเมืองบาร์เซโลน่า สูงใหญ่ถึง

170เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา สร้างตั้งแต่ปีคศ.1882โดย สถาปนิก “อนัโตนิโอ เกาด้ี” ซ่ึงใช้
เวลาท างานอยูน่านถึง43ปี ก่อนท่ีจะเสียชีวิตในปี1926 ปัจจุบนัยงัคงด าเนินการก่อสร้าง และคาดวา่จะแลว้เสร็จ
สมบูรณ์ในปี ค ศ.2026 วิหารน้ีมีความพิเศษคือ รวบรวมรูปทรงและพื้นผิวต่างๆในธรรมชาติมาใช ้และสะทอ้นให้
เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูงของมองตเ์ซร์ราต สวยงามแปลกตาดี พาคณะชมบรรยากาศ ถ่ายรูปเช็คอิน
ดา้นนอกโบถส์ ท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 



                
 

 
15.00 น. จากนั้นน าท่าน ทวัร์สนามคมัป์ นู  (คาตาลนั: Camp Nou ) เป็นสนามเหยา้ของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา ตั้งอยูท่ี่

เมืองบาร์เซโลนา แควน้คาเทโลเนียประเทศสเปน เร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม ค.ศ. 1954 และเปิดใชอ้ยา่งเป็น
ทางการเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน ค.ศ. 1957 มีความจุทั้งส้ิน 98,772 คน จนไดเ้วลา ฯ จากนั้นอิสระใหท้่าน เลือกซ้ือ
สินคา้ ตามอธัยาศยั ในเมกาสโตร์ของสโมสรบาร์เซโลน่า จนไดเ้วลาอนัสมควร 

 
 น าท่านเดินทางสู่ยา่น ถนน ลา รามบลา ถือเป็นถนนช่ือดงัของเมืองบาร์เซโลน่า ท่ีนอกจากจะสะอาดสะอา้นและมี

ตน้ไมค้อยสร้างความร่มร่ืนใหต้ลอดทางแลว้ ยงัมีร้านรวงใหผู้ม้าเยอืนแวะชอ้ป กิน ด่ืม ทั้งกลางวนัและกลางคืน 
ท าใหมี้ผูค้นสัญจรไปมา ราวกบัวา่น่ีเป็นถนนท่ีไม่เคยหลบั และส่ิงปลูกสร้างช้ินส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็น
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามของถนนสายน้ี คือ โรงภาพยนตร์ Liceu (Liceu Theatre) ท่ีดูมีเสน่ห์มาก ๆ และท่ีพลาด
ไม่ไดเ้ลย คือ Human Statues หรือรูปป้ันคนดงัท่ีตั้งอยูบ่นถนนลา รามบลา เช่น นกัดาราศาสตร์ช่ือดงัอยา่ง กาลิ
เลโอ ยงัไม่หมดเท่าน้ี เม่ือเดินมาจนสุดถนนแลว้คุณจะพบอนุสาวรีย ์คริสโตเฟอร์ โคลมับสั (Christopher 
Columbus) และท่าเรือส าคญัอยา่ง Port Vell อีกดว้ย 

 
ค ่า อาหารค ่า ณ Via Veneto เป็นร้านอาหารท่ี นกัเตะและ บอร์ดบริหาร บาร์ซ่า ใชป้ระชุมฯ (มิชลิน สตาร์) 

รวมทั้งผูน้ าประเทศใชรั้บรองแขกบา้น แขกเมือง อาหารแบบยโุรป  



                
 

 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Hotel Barcelona หรือเทียบเท่า (5) 

เดินทางวันท่ีเจ็ด 20 มีนาคม 66 (7) 
บาร์เซโลนา - La Roca Village Outlet - เนินเขา Monjuic Castle - สนามบินเมือง บาร์เซโลนา –ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
10.00 น. จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ La Roca Village Outlet อิสระใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนด์เนมมากมาย 

 
12.00 น. อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั (แจกเงินท่านละ 15 EURO) 
13.00 น. อิสระใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ต่อในช่วงบ่าย  
15.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ เขามอนตจู์อิก (Montjuic) เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีจดังานกีฬาโอลิมปิก ในปี 1992 พร้อมน าท่านชม

วิวทิวทศัน์อนังดงามของเมืองบาร์เซโลน่า แบบพาโนรามา โดยท่านจะเดินทางสู่ เนินเขาแห่งน้ีโดย Cable Car 
หรือ Funicular  

 
17.00 น. จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา-เอล แปรต  
18.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานบาร์เซโลนา-เอล แปรต ณ กรุง บาเซโลนา 
20.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airline 

เท่ียวบินท่ี EK 188  
 



                
 

เดินทางวันท่ีแปด 21  มีนาคม 66 (8) 
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ  

05.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Emirates Airline เท่ียวบินท่ี EK 372 
19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

 

***โปรแกรมการเดินทาง และการแข่งขนัฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะขอ

ปรบัแกไ้ขตามความเหมาะสมของสถานการณน์ัน้ๆ 

อตัราคา่บรกิาร 

 

***ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่บัระยะเวลาในการจอง*** 

 

  

รายละเอยีด  ราคาเริม่ตน้ ทา่นละ 

ราคาผูใ้หญ ่พกัคู ่(ราคาทา่นละ) 

เดนิทาง 15 ทา่น  

ดบูอล 1 คู ่ตัว๋มาตรฐาน 

                               155,000       บาท**  

ราคาผูใ้หญ ่พกัคู ่(ราคาทา่นละ) 

เดนิทาง 15 ทา่น  

ดบูอล 2 คู ่ตัว๋มาตรฐาน 

                               178,000       บาท**  

ราคาผูใ้หญ ่พกัคู ่(ราคาทา่นละ) 

เดนิทาง 15 ทา่น  

ดบูอล 2 คู ่ตัว๋ Hospitality Vip 

                               205,000       บาท**  

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ                                                   21,500               บาท 



                
 

อัตตาค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตั๋วเคร่ืองบินไปกลับช้ันประหยัด สายการบิน Emirates Airline  
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

- ค่าโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า จ านวน 5 คืน   
- ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไว้ในรายการ 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างท่ีระบุไว้ในรายการ 

- ค่า Visa Schengen  ประเทศสเปน จ านวน 1คร้ัง 

- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง , ค่าไกด์ท้องถิ่น , ค่าทิปคนขับรถ 

- ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล เสียชีวิต 1,000,000 บาท เจ็บป่วย 500,000 บาท 

- ค่าตั๋วบอลแบบ มาตรฐาน  บาเซโลน่า พบ รีลมาดริด และ มาดริด พบ ลเิวอร์พูล  
(Long Upper CAT.2 & Behind Goal CAT.3 Random)  

-  ค่าตั๋วบอลแบบ Hospitality  บาเซโลน่า พบ รีลมาดริด และ มาดริด พบ ลเิวอร์พูล  
(Long Upper CAT.1 Random)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินก าหนดเกิน  30 กิโลกรัม /1 ใบ และขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม / 1ใบ 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

- ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็นต้น 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 3 %  

- ค่าตรวจโรควิค PCR TEST และค่าใช้จ่ายการกักตัวในต่างประเทศฯ 

 

กรณียกเลิกการจอง 

❖ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั  50% ของค่าทวัร์ /ท่าน 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 80% ของค่าทวัร์ 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกั 100% ของค่าทวัร์ 

❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถ
ย่ืนขอวีซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิมคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และ
ตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

❖ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติั
วีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  



                
 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้าก
ท่ีสุด และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการ
กระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

❖ ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

❖ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้อง เด่ียว (Single) ,
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

❖ โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
❖ กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
❖ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนั 
 

❖ ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

❖ ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

❖ หาก ตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายตามท่ี เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

❖ แจง้ยกเลิกภายใน 60 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทวัร์ /ท่าน 
❖ แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 80% จากราคาทวัร์ 
❖ แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % 
❖ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(22 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ดินทาง
อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

❖ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ 

❖ กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ า
มาแล้ว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว



                
 

เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวน 

❖ กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์
ทั้งหมด 

❖ กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรือไม่ว่า
ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

❖ ทางบริษทัฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพกั 
อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิด
จากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, 
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ , การ
นดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ า
ประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความ
คุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถู กปฏิเสธโดย
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

เง่ือนไขข้อตกลง 

บริษทั เรียลแฟน ทราเวล จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิ ในการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ส่วนหน่ึงส่วนใดตาม

ความจ าเป็นและความเหมาะสม ซ่ึงทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บั การยืนยนัการส ารองท่ีนัง่จากสายการบิน การล่าชา้ของสายการ

บิน การจองโรงแรมท่ีพกั การเปล่ียนแปลงโรงแรม การจองร้านอาหาร และ รายการอาหาร และ / หรือ เหตุการณ์

ทางการเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน ภยัจากธรรมชาติ อนัเป็นสาเหตุให้ตอ้งเล่ือนการเดินทาง หรือ ไม่

สามารถจดัพาคณะเท่ียวไดต้ามรายการทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ จะค านึงถึง ความปลอดภยั และผลประโยชน์

สูงสุด ของท่านลูกคา้ ผูมี้อุปการคุณ แก่ บริษทั เรียลแฟน ทราเวล จ ากดั เป็นส าคญั     

                               **************************************************************** 



                
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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