
Page 1 of 16 

 

 

 

Code: IK04-ESP-KER140811QR-85QR-Jul-Sep-79-A220618 

 

 

 

 

 



Page 2 of 16 

 

 

 

 

 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - โดฮา 

 

17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร์

สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย(์QR) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุแมดรดิ ประเทศสเปน โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์(QR) เทีย่วบนิ

ที ่QR833 (20.30-23.20) / QR147 (01.20(+1)-07.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

16.25 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโดฮา ประเทศกาตาร)์ บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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2 แมดรดิ-พระราชวงัหลวง-จตัรุสัพลาซา่ มารย์อ-จตัรุสัปเูอรต์า เดล โซล-เรตโิร ปารค์ 

 

07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุแมดรดิ ประเทศสเปน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลังผ่าน

พธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุแมดรดิ(Madrid) เป็นหนึง่ในเมอืงทีป่กครองตนเอง ในสบิเจ็ดเมอืงของ

สเปน และเป็นเมอืงหลวงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสเปน ทีม่ากไปดว้ยมนตเ์สน่หท์ีน่่าหลงไหล มสีสีัน

พรอ้มสรา้งความประทับใหก้บัผูท้ีม่าเยอืนเป็นอนัดับตน้ๆ อกีแหง่หนึง่ของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัหลวงแหง่กรงุแมดรดิ (Royal Palace of Madrid) สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1738 เป็นสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก บนเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าแมนซานาเรส สรา้งขึน้มาดว้ยหนิทัง้

หลังวา่กนัวา่เพือ่ป้องกนัไมใ่หไ้ฟไหม ้ดา้นในของพระราชวังมขีนาดใหญม่ากมหีอ้งจ านวนมากถงึ 3,418 

หอ้ง แต่เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมไดเ้พียง 50 หอ้ง และไม่อนุญาตใหถ้่ายภาพดา้นใน ดังนั้น

นักทอ่งเทีย่วตอ้งฝากกลอ้งไวท้ีล็่อกเกอรด์า้นนอก ภายในพระราชวังแหง่นีต้กแตง่ไวอ้ยา่งวจิติรสวยงาม 

ของหลายๆ ช ิน้ทีต่กแตง่อยูด่า้นในบางชิน้ ก็มาจากประเทศฝ่ังเอเชยี 
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น าท่านสูจ่ตัรุสัพลาซ่า มารย์อ (Plaza Mayor) แหล่งชอ้ปป้ิงทีแ่สดงใหเ้ห็นความเป็นชาว

แมดริด ลักษณะเป็นพื้นที่ลานโล่งของจัตุรัสแห่งนี้ มีเพียงอนุสาวรีย์อยู่ตรงกลางลาน ซึ่งเป็น

ประตมิากรรมรูปปั้นของกษตัรยิฟิ์ลเิปที ่3  น่ังบนหลังมา้ขณะยกเทา้ย่างกา้ว ดา้นหลังเป็น

สถาปัตยกรรมทีง่ดงามแห่งจัตุรัส Casa de la Panaderia ประตมิากรรมอกีช ิน้ ณ จัตุรัสแห่งนี้ทีเ่ป็น

สัญลักษณ์ของทีน่ี่เชน่กันคอื ประตมิากรรมสดี ารูปหมกีนิผลมาโดรโย ่(Bear & the Madrono 

Tree) และมเีหลา่ศลิปินทีม่าแสดงผลงานทีน่ี่ แมแ้ต่การสูว้ัวกระทงิทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการ

ต่อสูข้องสเปนที่เป็นทีรู่จั้กกันทั่วโลกก็สามารถหาชมไดท้ีน่ี่ คาเฟ่ สนิคา้แฟชั่น รา้นอาหาร เครือ่งดื่ม 

และรา้นคา้ตา่งๆ   

น าท่านสู่จตัุรสัปูเอรต์า เดล โซล (Puerta del Sol) จัตุรัสในเมอืงมาดรดิทีเ่ชือ่มต่อกับ

จตัุรสัพลาซ่า มอรย์อ สถานทีผู่ค้นนยิมใชเ้ป็นจุดนัดหมายเพือ่ไปต่อยังจุดอืน่ๆ อาคารเก่าทีด่า้นบน

เป็นหอนาฬกิาเป็นเอกลักษณ์ของทีน่ี ่ตรงดา้นหนา้ทีเ่ป็นจ่ัวของอาคาร  

น าทา่นชมอนสุาวรยีน์ า้พุซเีบเลส (Fuente de Cibeles) อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์อกีแห่ง

หนึง่ในกรงุมาดรดิ ทีข่ ึน้เพือ่สรา้งอทุศิใหแ้กเ่ทพธดิาไซเบลนี และใชเ้ป็นสถานทีเ่ฉลมิฉลองในเทศกาล

ตา่งๆ ของเมอืง  

น าทา่นเดนิชมบรรยากาศบรเิวณรอบๆ และแวะชมประตูเมอืงเกา่ (Puerta de Alcala) อดตีเป็น

ประตโูซนกลางยงัมเีหมอืนชัน้ทีส่องขึน้ไปเหมอืนมอีาคารอกีชัน้หนึง่ ประตูมทีางเขา้ทัง้หมด 5 ทางเขา้ 

แบง่เป็น 3 ประตูซุม้โคง้โซนกลาง มคีวามงามและมขีนาดใหญ่โดดเด่น มมีมุมองผ่านชอ่งประตูไปเห็น

เมอืงทีง่ดงาม  

น าท่านสู่สวนสาธารณะเรตโิร ปารค์ (Retiro Park) เป็นอุทยานของราชวงศ์สเปนที่

พระราชทานใหเ้ป็นสวนสาธารณะใหก้ับประชาชนใหเ้ขา้มาพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะที่นี่มีทั ้ง

สถาปัตยกรรมรุน่เกา่ทีย่งัสวยคลาสสคิอยู ่อกีทัง้แบง่เป็นศนูยว์ัฒนธรรม หอ้งสมดุ ศนูยก์ฬีา ของทอ้งถิน่ 

และเป็นทีจ่ัดกจิกรรมประจ าปี มกีารแสดงพ ุดอกไมไ้ฟ สวยงาม ทีน่ี่มคีวามสมบรูณ์ ร่มรืน่ เหมาะส าหรับ

การพักผอ่น ในบรรยากาศสวยๆ ของสวนและกจิกรรมในทะเลสาบ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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3 แมดรดิ-โทเลโด-มหาวหิารแหง่โทเลโด-Las Rozas Village 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโทเลโด (Toledo) เมอืงทีอ่งคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนี้เป็น

แหล่งมรดกโลก เนื่องจากมมีรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึง่ในเมอืง

หลวงของจักรวรรดสิเปน รวมทัง้ยังเป็นสถานทีท่ีป่รากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวครสิต์ ชาวยวิ และ

ชาวมวัรอ์ยูร่ว่มกนัอกีดว้ย เมอืงโตเลโดในอดตีมชีือ่เสยีงจากการผลติเหล็ก(โดยเฉพาะดาบ) และยังคง

เป็นศนูยก์ลางการผลติมดีและเครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีท่ าจากเหล็กจนมาถงึปัจจบุนั  

น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่โทเลโด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธคิอัน

มหัศจรรยข์องเมอืงโทเลโด มหาวหิารทีแ่ห่งนี้เป็นหนึง่ในสถานทีท่างศาสนาครสิตท์ีส่ าคัญทีส่ดุ และมี

ขนาดใหญเ่ป็นอนัดับที ่2 ของสเปน สรา้งในศตวรรษที ่13 เวลากอ่สรา้งนานกว่า 200 ปี มคีวามงดงาม

อลังการของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิ ภายในมสีถานที่ศักดิส์ทิธิม์โีบสถ์ใหญ่สองแห่งคือโบสถ์ El 

Greco's เป็นการตกแตง่อยา่งวจิติรดว้ยไมแ้กะสลักและภาพสลักหนิออ่น  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** พเิศษ!! เมนขูา้วผดัสเปน (Paella Menu) ** 

น าท่านผ่อนคลายดว้ยการเดนิชอ้ปป้ิงที ่เอาทเ์ล็ท (Las Rozas Village)  มสีนิคา้แบรนด์

เนมชัน้น ามากมาย อาท ิ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 จนถงึเวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุแมดรดิ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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4 แมดรดิ-บาเลนเซยี-มหาวหิารบาเลนเซยี-หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงบาเลนเซยี (Valencia) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับที ่3 ของ

ประเทศสเปน และยงัเป็นยา่นอตุสาหกรรมใหญร่มิชายฝ่ังโกสตาเดลอาซาอาร ์ 

น าท่านแวะเก็บภาพเมอืงแห่งศลิปะและพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์(City of Arts and 

Sciences) เป็นพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในสเปน ภายในมกีารจัดนทิรรศการถาวรทางวทิยา

ศาตรเ์ป็นจ านวนมาก ซึง่ตัวอาคารมรีูปทรงคลา้ยกับยานอวกาศทีล่ ้ายคุล ้าสมัย เป็นทัง้โรงละครโอเปร่า 

พพิธิภัณฑ ์โรงภาพยนตร ์นทิรรศการวทิยาศาสตร์ จนกลา้ยเป็นสัญลักษณ์เด่นหรอืสัญลักษณ์ประจ า

เมอืงของทางฝ่ังยา่นเมอืงใหมเ่ลยก็วา่ได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความสวยงามดา้นอกของมหาวหิารบาเลนเซยี(Valencia Cathedral) เป็นมหา

วหิารพระแมม่ารยีว์าเลนเซยีทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโกธคิและสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์เป็นโบสถข์อง

ครสิตศ์าสนา นกิายโรมนัคาทอลกิ มกีารสว่นผสมของศลิปะแต่ละยคุแต่ละสมัย ทัง้โรมัน เรเนสซอง บา

โรก้ นโีอคลาสสคิ ภายนอกอาคาร มรีปูปัน้ทีอ่ยูใ่นแตล่ะชอ่งตรงซุม้ประต ูผนังอาคารทีเ่ป็นลักษณะใชอ้ฐิ

กอ้นกอ่เป็นอาคาร ใหท้า่นเดนิชมบรรยากาศบรเิวณรอบๆ ตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าท่านชมอนุสาวรยีข์องเมอืงบาเลนเซยี หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ (Torres 

de Serranos) ป้อมปราการทางฝ่ังยา่ยเมอืงเก่าในยุคกลางทีต่ัง้อยูป่ระมาณทศิตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเขตเมอืงเกา่ หอคอยตอรเ์รส เด เซอรานอซ เป็นหนึง่ในสบิสองประตูของก าแพงเมอืงโบราณเมอืง 

บาเลนเซยี ปัจจุบันเป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์เอาไวด้ทีีส่ดุแห่งหนึง่ และยังถอืว่าเป็น

หนึง่ในจดุชมววิเมอืงทีด่ทีีส่ดุของของเมอืงบาเลนเซยีอกีดว้ย  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Melia Valencia หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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5 บาเลนเซยี-มอนตเ์ซอรร์ตั-ซานตามาเรยี เดอ มอนตเ์ซอรร์ตั-บารเ์ซโลนา 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมอนตเ์ซอรร์ตั (Montserrat)  

น าทา่นน่ังรถราง (Funicular) ชมมหาวหิารศักดิส์ทิธิใ์นหบุเขา ของสเปน บนภเูขามอนตเ์ซอรรั์ต

ยังเป็นทีต่ัง้ของ ซานตามาเรยี เดอ มอนตเ์ซอรร์ตั(Montserrat Mountain) อกีหนึง่มหาวหิาร

ศักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยูบ่นระดับความสงู 1,236 เมตร ภายในมหาวหิารยงัเป็นทีป่ระดษิฐานของรูปปั้นพระแม่

มารดี า ทีม่คีวามเชือ่ว่า ในบรเิวณมหาวหิารหรอืในหุบเขาแห่งนี้ อาจเป็นที่ทีซ่่อนของศักดิส์ทิธิต์าม

ต านานความเชือ่ในศาสนาครสิต ์ปัจจุบันมหาวหิาร ซานตามาเรยี เดอ มอนตเ์ซอรรั์ต ไดก้ลายเป็นหนึง่

ในจดุหมายปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ววา่มโีอกาสตอ้งเดนิทางมาเยีย่มเยอืน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงบารเ์ซโลนา (Barcelona) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ และมปีระชากรเยอะ

ทีส่ดุในประเทศสเปน บารเ์ซโลนาเป็นเมอืงท่าส าคัญ และเป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน 

เคยเป็นอาณานคิมของโรมนัมากอ่น เคยถกูยดึครองโดยชาตติา่งๆ หลายครัง้ แต่ปัจจุบันกลา้ยเป็นเมอืง

ทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการท่องเทีย่วยามราตรทีีร่ืน่เรงิสนุกสนาน เป็นเมอืงชัน้น าทีม่ี

นักทอ่งเทีย่ว เศรษฐกจิ งานแสดงสนิคา้ และวัฒนธรรมทีด่ทีีส่ดุ รวมถงึชือ่เสยีงทัง้ดา้นการคา้ การศกึษา 

สือ่ความบนัเทงิ แฟชัน่ วทิยาศาสตร ์และศลิปะ จนไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงใหญเ่มอืงหนึง่ของโลก  



Page 8 of 16 

 

 

 

น าทา่นสู ่ถนนคนเดนิลารมับลาส (La Rambias) ถนนคนเดนิในยา่นบารเ์ซโลนาทีส่องขา้ง

ทางเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญส่เีขยีวสดใส คูเ่คยีงกนัไปกับถนนทัง้เสน้ เป็นแนวตน้ไมท้ีอ่ยูใ่นท่ามกลางตกึ 

อาคารสถานที ่ทีเ่ป็นววิเมอืงทัง้หมด ทีน่ี่มขีองขายทีต่ัง้กันอยูเ่รยีงรายตลอด 2 ขา้งทางถนน เรยีกว่ามี

สนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ดนิเลอืกชมอยา่งจใุจไมว่า่จะเป็นงานแฮนดเ์มดแบบสเปนแท ้ของฝากตา่งๆ อาหาร

การกนิ และยังมบีรรดางานประตมิากรรมตน้ต ารับสเปนทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้ตระหง่านวางกันอยูเ่ต็มไปหมด

ตลอดทางเดนิ เป็นความงดงามแบบสเปนแท ้ๆ  ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกชอ้ปป้ิงกัน และถนนเสน้นี้จะ

ทอดยาวจนเชือ่มตอ่กบั จสัตรุสั(Placa de Catalunya) จัตรัุสขนาดใหญใ่นใจกลางเมอืงบารเ์ซโลนา

ซึง่โดยทั่วไปถอืว่าเป็นทัง้ใจกลางเมอืงและ สถานทีท่ีเ่มอืงเก่า เป็นจุดเชือ่มต่อเมอืงศูนยก์ลางในการ

เดนิทางต่อไปยังทีต่่างๆ ระหว่างเมอืงเกา่กับเมอืงใหม ่ถอืว่าเป็นถนนสายหลักของเมอืง เพราะมทีัง้รถ

บัส รถไฟใตด้นิ มจีุดเริม่ตน้ และปลายสายทีน่ี่  แต่ส าหรับทีน่ี่เองก็ยังมรีา้นคา้มากมายมารวมตัวกัน ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้หาสนิคา้ อกีทัง้ทา่นทีน่ยิมชมสถาปัตยกรรมเกา่แกก่็มใีหท้า่นไดช้ม พรอ้มทัง้ยงัมจีดุเดน่

คอื อา่งน ้าพ ุตัง้อยูบ่รเิวณทางทีเ่ขา้สูด่า้นใน จัตรัุสทีน่ีม่คีวามสวยงามและมบีรเิวณทีก่วา้งถูกปกคลุมไป

ดว้ยสนามหญา้สเีขยีวมองแลว้รูส้กึสบายใจและสบายตา  

น าท่านเยีย่มชมสถาปัตยกรรม คฤหาสนช์วนฝันแหง่บารเ์ซโลนา (Casa Batllo) อาคาร

ผลงานชิน้เอกของ อันตอนี เกาด ีทีถู่กสรา้งมาตัง้แต่ ค.ศ.1877 เป็นอาคารใจกลางของบารเ์ซโลนา 

โดยค าวา่ “คาซา่” เป็นภาษาสเปน แปลวา่ บา้น สว่น “บตัโล”่ 

มาจากชือ่ตระกลูบัตโล่ (Batllo) ซึง่เป็นเจา้ของและมคีวาม

ร ่ารวยจากธุกจิสิง่ทอในสมัยนัน้ ดว้ยความตอ้งการทีจ่ะแสดง

ความมั่งคั่งของตน ตระกูลบัตโล่จงึไดว้่าจา้ง อันตอนี เกาดี ้

มาเป็นผูอ้อกแบบตกแต่งอาคารพานชิยเ์ก่าแห่งนี้ และความ

โดดเดน่ของทีน่ี ่คอืการตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสกหลากสสีนั

ช ิน้เล็ก ๆ ทีถู่กประดับประดาเต็มผนัง รวมไปถงึระเบยีง

กระจกชัน้ 2 ทีถู่กออกแบบใหม้รีูปทรงโคง้ สว่นหลังคา

ถกูตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งสเีขม้รูปทรงคลา้ยหลังมังกร ไล่

สเีริม่ตัง้แตก่ระเบือ้งสมีว่ง สนี ้าเงนิ สชีมพ ูและสเีขยีว ที่

แหง่นีย้งัถกูยกใหเ้ป็นอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เนนิเขาแหง่เมอืงบารเ์ซโล

นา (Montjuic) จุดชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงของบารเ์ซโลนา 

เป็นเนนิเขาทีม่ขีนาดกวา้งใหญ่ ท่านจะไดช้มววิสถานที่

ทีส่ าคัญของเมอืง ทีน่ีเ่ป็นจดุทีน่ยิมไปชมววิกนัมากทีส่ดุ 

มลีักษณะเป็นเนินเขาเกอืบจะเป็นหนา้ผาสูงชันท าให ้

มองเห็นอ่าวที่สวยงามของเมืองที่อยู่เบื้องล่าง เห็น

ชายหาดสวยงาม ทา่เรอืบารเ์ซโลนา รวมไปถงึเห็นยอด

มหาวหิารซากราดา้ ฟามเีลยี อกีดว้ย 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

6 บารเ์ซโลนา-ปารก์เกวย-์มหาวหิารซากราดา้ ฟามเีลยี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเขา้ชมสวนสาธารณะปารก์เกวย ์(Park Guell) สวนประตมิากรรมของ เกาด ีทีไ่ดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ปัจจบุนัสวนปารก์เกวย ์ชมงานสถาปัตยกรรมชัน้ครขูอง เกาด ีอยา่ง รูปปั้น 

“el drac” หรอื มังกรสรีุง้ทีก่ลายมาเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของบารเ์ซโลนา และชมววิของเมอืงทีเ่ห็นไป

จนถงึทะเลไดอ้ยา่งสวยงาม  

จากนัน้น าท่านเขา้เยีย่มชมมหาวหิารซากราดา้ ฟามเีลยี (Sagrada Familia) ซึง่เป็น

สถาปัตยกรรมประจ าเมอืงบารเ์ซโลนา ออกแบบโดยอันตอนี เกาด ีสถาปนกิชาวกาตาลา  ดว้ยความ

สวยงามอลังการ และมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวหิารแห่งนี้ จงึท าใหไ้ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก มี

ความยิง่ใหญ่เทยีบเท่า สนามหลวง 2 สนาม ดว้ยแนวความคดิการคนืกลับสูธ่รรมชาต ิตัวอาคารบรรจง

ประดับดว้ยโมเสคจากเวเนเชีย่น ประดับดว้ยปฏมิากรรมแกะสลักจากหนิหลายพันชิน้จากศลิปินสเปน 

ภายในมหาวหิารใชเ้สาสูงรับน ้าหนักแทนการใชก้ าแพงแบบโบสถ์ทั่วไป ท าใหด้า้นก าแพงสามารถ

เลอืกใชก้ระจกทีป่ล่อยใหแ้สงธรรมชาตสิอ่งผ่านได ้เสาสูงออกแบบใหค้ลา้ยตน้ไมซ้ ึง่โบสถน์ี้ถูกสรา้ง

ขึน้มามากกวา่ 139 ปี นับตัง้แตปี่ ค.ศ. 1882 ทีเ่ร ิม่วางศลิาฤกษ์ ปัจจุบันมหาวหิารแห่งนี้ก็ยังด าเนนิการ

กอ่สรา้งคาดวา่จะเสร็จสมบรูณ์ในปี 2026 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ลา โรคคา่ เอาทเ์ลต (La Roca Village Outlet) อสิระชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตที่

รวบรวม ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า สนิคา้แบรนดเ์นม เป็นเอาทเ์ลททีม่ขีนาดใหญ่และอยูใ่กลเ้มอืงบารเ์ซโลนา 
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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 
 
 
 
 
 

 

 

ใหท้่านไดเ้ลอืกช็อป สะใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ Camper, Coach, Gucci, Guess, 

Loewe, G-Star, Tag Heuer, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Timberland, Versace, etc และอกี

มากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

7 บารเ์ซโลนา-สนามฟุตบอลบารเ์ซโลนา-สนามบนิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านแวะชมและถ่ายภาพ สนามฟุตบอลบารเ์ซโลนา (Camp Nou Stadium) เป็นชือ่

ของสนามฟุตบอลทีย่ ิง่ใหญ่แห่งบาร์เซโลนา จัดเป็นสนามที่ใหญ่ทีสุ่ดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของโลก ทีน่ั่งในสนามสามารถมคีวามจุถงึ 99,354 ทีน่ั่ง ส าหรับแฟนคลับฟตุบอลทมีบารเ์ซโลนาให ้

ท่านไดถ้่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ พรอ้มชมสนาม ชมความยิง่ใหญ่ทัง้ทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรมของ

สนาม Camp Nou และสโมสรฟตุบอลบารซ์าทีโ่ดง่ดัง 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงบารเ์ซโลนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ

เดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

16.20 น. ออกเดนิทางจากเมอืงบารเ์ซโลนา กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย(์QR) เทีย่วบนิที ่

QR146 (16.20-23.35) / QR836 (02.20(+1)-13.10) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

15.50 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโดฮา ประเทศกาตาร)์ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 

 

8 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

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 สงิหาคม 65 79,999 79,999 10,900 

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

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

ศกุร-์ศกุร ์ 16-23 กนัยายน 65 79,999 79,999 10,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 31,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 

 

อตัราไมร่วม 

1. คา่ทปิคนขบัรถ (60 EUR หรอื ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดนิทาง 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


