
ลสิบอน – อลัโคบาซา – ออบิโดส – พระราชวงัมาฟรา - ซินตร้า – แหลมโรก้า - มหาวหิารเจอโร นิโม
ช้อปปิ� งย่านถนน Avenida da Liberdade - อโิวร่า – บาดาโฆส – เมรีด้า - คาเซเรส – โทเลโด้ - ปูเอร์ตา เด บิซากรา

มหาวหิารแห่งโทเลโด้ - กรุงแมดริด – พระราชวงัหลวง - พลาซ่า มายอร์ - ปูเอต้าเดลซอล - Las Rozas Village
สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล – ซาราโกซ่า – มองต์จูอคิ - บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคมัป์นู – ถนนลารัมบลา

กาํหนดการเดนิทาง
19-27   ส  .  ค  .//��-��   ก  .  ย  .//��-��   ก  .  ย  .//��-��   ก  .  ย  .//��-��   ต  .  ค  .//��-��   ต  .  ค  .//��   ต  .  ค  .-��   พ  .  ย  .//��-��   พ  .  ย  .//��-��   พ  .  ย  . ��  

24   พ  .  ย  .-��   ธ  .  ค  .//��-��   ธ  .  ค  .//��-��   ธ  .  ค  .//��-��   ธ  .  ค  .//��-��   ธ  .  ค  . ��//��   ธ  .  ค  .-��   ม  .  ค  .//��   ธ  .  ค  .-��   ม  .  ค  .//��   ธ  .  ค  .-��   ม  .  ค  . ��  
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(  กรุณาสํารองที�นั�งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย   �   สัปดาห์เพื�อความสะดวกในการยื�นวซ่ีา  )  
วนัที�  �         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
17.30   น  .                 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั�น   �   เคาร์  

เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์   (  เคาเตอร์   Q)   พร้อมเจ้าหน้าที�คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที�นั�งบนเครื�อง  
20.45   น  .                 ออกเดนิทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์  ...  โดยสายการบิน   QATAR AIRWAYS   เที�ยวบินที�   QR833  
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วนัที�  �         โดฮา – ลสิบอน – อลัโคบาซา – ออบิโดส – พระราชวงัมาฟรา
ซินตร้า - แหลมโรก้า 

00.40   น  .                 เดนิทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลี�ยนเครื�อง   (  ในเวลาเปลี�ยนเครื�องประมาณ   �   ชั�วโมง  )   
01.35   น  .                 ออกเดนิทางสู่ กรุงลสิบอน ประเทศโปตุเกส โดยสายการบิน   QATAR AIRWAYS   เที�ยวบินที�   QR343  
07.25   น  .                 เดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงลสิบอน ประเทศโปตุเกส หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง และด่าน  

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  นําท่านเดนิทางสู่เมืองอลัโคบาซา   Alcobaca   เมืองทางตอนกลางของประเทศโปรตุเกส 
ตั�งอยูใ่นจงัหวดั อูเอสเต ้มีประชากรอาศยัไม่ถึง ��,��� คน นาํท่านอารามซานตา้มาเรีย Santa Maria 
Monastery ศาสน์สถานที�ถูกสร้าง
ขึ�นโดย อฟองโซ่ เฮนริค เพื�อรําลึก
ถึงชยัชนะที�แยง่ชิงดินแดนไดจ้าก
ชาวมวัร์เมื�อปี ค.ศ.���� ถูกขนาน
นามวา่เป็นสถาปัตยกรรมชิ�นเอก
สไตล ์ ซิสเตอร์เชี�ยนโกธิค ซึ� งเป็น
หนึ�งในวิหารสไตลโ์กธิคที�
สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของ
ประเทศโปรตุเกส นอกจากนี�  อา
รามซานตา้มาเรียยงัไดรั้บการ
รับรองเป็นมรดกโลก โดยยเูนสโก้
เมื�อปี ค.ศ.����  และยงัเป็นหนึ�ง
ในเจด็สิ�งมหศัจรรยข์องประเทศ
โปรตุเกสอีกดว้ย นําท่านเดนิทางสู่
เมืองออบิโดส   Obidos    เมืองป้อม
ปราการโบราณ ซึ� งมีประชากรอยู่
เพียงหมื�นกวา่คนในปัจจุบนั ชื�อ
เมืองตั�งมาจากภาษาละตินโบราณ
ซึ�งแปลว่า ป้อมปราการอนั
แขง็แกร่ง ก่อตั�งขึ�นโดนอาณาจกัร
โรมนั และยดึครองโดยแขกมวัร์
เมื�อช่วงศตวรรษที� � และอีก ��� 
ปีถดัมาไดถู้กยดึครองโดย อฟอง
โซ่ เฮนริค กษตัริยอ์งคแ์รกแห่งโปรตุเกส มีเวลาใหท่้านเดินชมบริเวณเมืองเก่าที�ยงัคงอนุรักษค์วามดั�งเดิมไว ้
ตั�งแต่รุ่นโบราณ ราวกบัวา่วนัเวลาจะหยดุนิ�งอยูที่�ตน้ยคุกลางเมื�อครั� งที�กษตัริยเ์ดนิสไดส่้งมอบเมืองออบิโด
สนี�ใหแ้ก่แม่นางอิซาเบลแห่งอาณาจกัรอารากอน เป็นของขวญัวนัอภิเษกสมรสเมื�อ ค.ศ. ���� ป้อมปราการ
และปราสาทออบิโดสถูกขนานนามเป็นหนึ�งในเจด็สิ�งมหศัจรรยข์องประเทศโปรตุเกส

เที�ยง                      บริการอาหารมื�อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
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บ่าย นําท่านแวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัมาฟรา   Mafra Palace   พระราชวงัที�ผสานศิลปะสองสไตลเ์ขา้ดว้ยกนั 
ระหวา่งบาโรคและอิตาเลี�ยนนีโอคลาสสิค ก่อสร้างช่วงตน้ศตวรรษที� �� และถูกรองรับเป็นหนึ�งในอนุสรณ์
แห่งชาติเมื�อปี ค.ศ.���� พระราชวงัแห่ง
นี� ถูกใชร้องรับเป็นที�ประกอบราชพิธี
มากมาย เนื�องจากมีอาณาเขตกวา้งขวาง
กวา่ ��,��� ตารางเมตร นบัเป็นหนึ�งใน
พระราชวงัของประเทศที�มีเนื�อที�กวา้ง
ขวางที�สุดแห่งหนึ�งกว็า่ได ้จากนั�นเดนิ
ทางสู่เมืองซินตร้า “  SINTRA”   เป็นที�ตั�ง
ของพระราชวงัที�สวยงามที�ไดรั้บการ
รับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดก
โลก เดินเล่นชมตวัเมืองเก่าตั�งแต่สมยั
ศตวรรษที� �� จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่
แหลมโรก้า “  CAPO DA ROCA”        อนั
เป็นแหลมที�ตั�งอยูป่ลายสุดทางทิศตะวนัตกของทวีปยโุรป  ตั�งอยูติ่ดกบัมหาสมุทรแอตแลนติก ท่านสามารถ
ซื�อ “Certificate” เป็นที�ระลึกสาํหรับการมาเยอืน ณ ที�แห่งนี�

คํ�า                          บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร  

พกัที�  :               COLLECTION HOTEL     หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง  
วนัที�  �         ลสิบอน - มหาวหิารเจอโร นิโม - ช้อปปิ� งย่านถนน Avenida da Liberdade
เช้า                         บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พัก   

นําท่านชมกรุงลสิบอน “  LISBON”   เมืองหลวงของโปรตุเกส ตวัเมืองตั�งอยูริ่มฝั�งแม่นํ�าเตโย “Tejo” ลิสบอน
เป็นเมืองที�มีประวติัยาวนานกวา่
��� ปี แวะรับประทานอาหาร
กลางวนัที�เมืองคาสเตโลแบรน
โค ผ่านชม   PONTE 25 ABRIL  
“  สะพาน   ��   เมษายน”   สะพาน
แขวนที�ยาวที�  สุดในยโุรป เขา้สู่
กรุงลิสบอน ชมตวัเมืองลิสจาก
บนยอดเขาอนัเป็นที�ตั�งของ
อนุสาวรีย ์Cristo Rai (National
Sanctuary of Christ the King) 
คลา้ยกนักบัที�เมืองริโอ เดอ จาเน
โร ประเทศบราซิล นําท่านชม
อนุสาวรีย์ดสิคฟัเวอรี� สร้างขึ�นในปี ค.ศ.���� เพื�อฉลองการครบ ��� ปี แห่งการสิ�นพระชนมข์องเจา้ชายเฮ
นรี�  เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกบัหอคอย เบเลง็ “Belem Tower” เดิมสร้างไวก้ลางนํ�าเพื�อเป็นป้อมรักษา
การณ์ดูแลการเดินเรือเขา้ออก เป็นจุดเริ�มตน้ของการเดินเรือออกไปสาํรวจแ  ละคน้พบโลกของ วาสโก ดากา
มา นกัเดินเรือชาวโปรตุเกส จากนั�นชมภายนอกมหาวหิารเจอโร นิโม “  Jeronimos Monastery”   ที�สร้างขึ�น
เพื�อเป็นเกียรติแก่ “วาสโกดากามา” ที�เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสาํเร็จ ในปี ค.ศ.���� และไดรั้บการรับรองจาก
องคก์ารยเูนสโกว่้าใหเ้ป็นมรดกโลก 

เที�ยง                      บริการอาหารมื�อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
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บ่าย นําท่านอสิระช้อปปิ� งย่านถนน   Avenida da Liberdade   เป็นถนนสายชอ้ปปิ� งที�สร้างในช่วงปลายศตวรรษที� 
�� เป็นถนนที�เชื�อมจากเขตเมืองเก่า
ผา่ใจกลางเมืองไปสุดทางที�จตุัรัส
มาร์  เกส เดอ ปอมบาล ที�มี
อนุสาวรียข์องมาร์เกส เดอ ปอมบาล
ยนืโดดเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเสาสูง
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิ� งสินคา้ชื�อดงั
มากมาย อาทิ LOUIS
VUITTON,GUCCI, LOEWE, YSL,
ETC. หรือจะเลือกซื�อของฝากของที�
ระลึกที�วางขายเรียงรายบนถนนชอ้ป
ปิ� งแห่งนี�  

คํ�า                          บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร  

พกัที�  :                 COLLECTION HOTEL      หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง  
วนัที�  �         ลสิบอน – อโิวร่า – บาดาโฆส - เมรีด้า   
เช้า                         บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พัก    

นําท่านออกเดนิทางสู่เมืองเมืองอิโวร่า   Evora   ตั�งอยูท่างตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลกของ
ยเูนสโก เนื�องจากตวัเมืองเก่าไดรั้บการ
อนุรักษไ์วอ้ยา่งดีมีกาํแพงเมืองยคุกลาง
และมีสิ�งก่อสร้างจาํนวนมากซึ�งมีอายุ
ยอ้นไปไดถึ้งยคุทางประวติัศาสตร์หลาย
ยคุมีโบสถส์มยัศตวรรษที� �� วงั
มากมาย และวดัโรมนัสมยัศตวรรษที� � 
นอกจากนี�ยงีมีวิหารแห่งกระดูกแห่ง
เมืองอีโวร่า (Chapel of Bones) วิหาร
กระดูกแห่งนี� ถูกสร้างขึ�นในศตวรรษที� 
�� โดยพระในนิกายฟรังซิสกนั

เที�ยง                      บริการอาหารมื�อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
พเิศษ  !!   หมูหันสเปน  

บ่าย นําท่านออกเดนิทางสู่ “เมืองบาดาโฆส”     Badajoz   เมืองหลวงของแควน้เอก็ซ์เรามาดูรา ทางตอนใต ้ห่างจาก
ชายแดนประเทศโปรตุเกสเพียง � กม. 
เป็นเมืองใหญ่ที�สุดของแควน้ และมี
ความโดดเด่นในดา้นสถาปัตยกรรมที�
พวกมวัร์ทิ�งไวใ้หค้นรุ่นหลงั ภาพของ
เมืองที�มีปราสาทอลักาซาบา บนเนิน
เขาโอรินาเซ เหนือแม่นํ�ากวัเดียน่า เป็น
ฉากที�แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็น
อาหรับไดอ้ยา่งชดัเจน นําท่านผ่านชม
“เมืองเมรีด้า” เมืองหลกัของแควน้เอก
ซ์เตรมาดูรา  ทางภาคตะวนัตกของ
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ประเทศสเปน ชมอารยธรรมแห่งจกัรวรรดิโรมนัโบราณ ที�ยงัหลงเหลืออยูภ่ายในเมืองเมรีดา และมีอายใุน
ระดบั �,��� ปี

คํ�า                          บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร   

พกัที�  :                   Hotel Velada Mérida    หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง  
วนัที�  �         เมรีด้า – คาเซเรส – โทเลโด้ - ปูเอร์ตา เด บิซากรา - มหาวหิารแห่งโทเลโด้  
เช้า                         บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พัก   

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ “เมืองคาเซเรส”   Cáceres   เมืองหลวงของจงัหวดัคาเซเรส และยงัเป็นเมืองที�มี
อาณาเขตกวา้งขวาง
ที�สุดในประเทศสเปน
นาํท่านเที�ยวชม เขต
เมืองเก่าของเมืองคาเซ
เรส ที�ไดรั้บการ
ประกาศเป็นมรดก
โลกเมื�อปี ค.ศ.���� 
เมืองนี� ถูกก่อตั�งขึ�น
ครั� งแรกเมื�อ �� ปีก่อน
คริสตก์าลโดยกองทพั
ชาวโรมนัที�ขยาย
อาณานิคมเขา้มาถึง
ดินแดนคาตาเนียใน
อดีต จากนั�นนําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้”   Toledo   

เที�ยง                      บริการอาหารมื�อกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู  !!   หมูหันสเปน  
บ่าย นําท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บซิากรา” เป็นหนึ�งในประตูเมืองที�มีความสาํคญัที�สุดของเมืองโตเลโด ้

ประเทศสเปน ตั�งอยูท่างทิศเหนือของยา่นเมืองเก่า  ซึ� งสร้า  งขึ�นในศตวรรษที� �� สร้างดว้ยหินที�แขง็แรงได้
สดัส่วน โคง้เป็นรูปเกือกมา้ และ
ค่อยๆลดหลั�น ไดรู้ปสวยงาม ทุกๆ
แห่งของเมืองโตเลโด ้ท่าน จะได้
ชื�นชมกบัความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมแบบอารบิค, 
มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์
นาํคณะเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเก่า
ท่านจะประทบัใจกบัความงดงาม
ซึ�งเปรียบเสมือนกบัพิพิธภณัฑที์�มี
ชีวิต พร้อมชมสญัลกัษณ์ของเมือง
“ป้อมอลักาซาร์”  ผลงานของ
สถาปนิกระดบัสุดยอดในสมยั
คริสตศ์ตวรรษที� �� ซึ� งตั�งอยูบ่น
ส่วนที�สูงที�สุดของเมืองนี� มีชื�อเสียง
ในคริสตศ์ตวรรษที� �� และ �� ใน
ฐานะสถาบนัวิชาทหารแห่งหนึ�ง
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เมื�อสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดขึ�นในปี ค.ศ. ���� กองทหารในป้อมนี� ถูกลอ้มโดยกองกาํลงัของฝ่ายนิยม
สาธารณรัฐ นําท่านชม “มหาวหิารแห่งโทเลโด้” สถาปัตยกรรมที�ยิ�งใหญ่อนัทรงคุณค่าคู่บา้นคู่เมือง ซึ�งใช้
เป็นที�ประทบัขององคส์งัฆราชแห่งสเปน  ใชเ้วลาก่อสร้าง ��� ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้างขึ�นในสไตลโ์กธิกที�
ถือวา่ยิ�ง ใหญ่และ สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาไดก่้อสร้างรูปทรงแบบ
โกธิคในปี ค.ศ. ���� และเพิ�มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก ��� ปีถดั
มา ภายในมีการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มีงานศิลปะลํ�าค่าชิ�นหนึ�งที�ทาํดว้ย
ทองคาํ เพชร พลอย และเงิน รวม �,��� กวา่ชิ�น มีนํ�าหนกัมากถึง ��� กิโลกรัม นอกจากนี�ยงัเป็นสถานที�
สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีชื�อเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกยา่ และ เบลาสเกซ จากนั�น นาํ
ชมโรงงานผลิตเครื�องงถมของสเปน “ ดามาสกิโน่ ” ที�สวยงามดว้ยการนาํทอง และเงินมาตีเป็นเส้น และตอก
ลงบนโลหะสีดาํ เป็นงานฝีมือที�มีชื�อเสียงของโทเลโด ้

คํ�า                          บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร   

พกัที�  :                   Eurostars Toledo   /   หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง  

วนัที�  �         โทเลโด้ – กรุงแมดริด – พระราชวังหลวง - พลาซ่า มายอร์
ปูเอต้าเดลซอล - Las Rozas Village Outlet

เช้า                         บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พัก   
นําท่านออกเดนิทางสู่กรุงแมดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน  ตั�งอยูใ่จกลางแหลมไอบีเรียน 
ในระดบัความสูง ��� เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัลํ�ายคุ ที�ซึ� งกษตัริยฟิ์ลลิปที� � ไดท้รงยา้ยที�ประทบัจาก
เมืองโทเลโดมาไวที้�นี�และประกาศใหม้าดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเวน้ช่วงปี ค.ศ. ���� - ���� เมื�อพระเจา้
ฟิลลิปที� � ไดย้า้ยไปที�เมืองบายา
โดลิด มาดริดไดชื้�อวา่เป็นเมือง
หลวงที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งในโลก 
นําท่านออกเดนิทางเข้าชม
“พระราชวงัหลวง“  Royal  
Palace” ซึ� งตั�งอยูบ่นเนินเขาริมฝั�ง
แม่นํ�าแมนซานาเรส มีความ
สวยงามโอ่อ่าอลงัการไม่แพพ้ระ
ราชวงัอื�นๆในทวีปยโุรป
พระราชวงัหลวงแห่งนี� ถูกสร้างใน
ปี ค.ศ. ���� ดว้ยหินทั�งหลงัใน
สไตลบ์าร็อคโดยการผสมผสาน
ระหวา่งศิลปะแบบฝรั�งเศสและ
อิตาเลียน ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ
กวา่ �,��� หอ้ง และ ยงัเป็นที�เกบ็
ภาพเขียนชิ�นสาํคญั ที�วาดโดย
ศิลปินในยคุนั�น  จากนั�นเข้าสู่
พลาซ่า มายอร์   (Plaza Mayor)   
ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตู
พระอาทิตย ์จตุัรัสใจกลางเมือง
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นอก  จากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้ (กิโลเมตรที�ศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น และ
รถเมลทุ์กสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายสาํคญัของเมืองที�หนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และหา้งสรรพ
สินคา้ใหญ่อีกดว้ย ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มาโดรนาอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง นําท่านเข้าสู่ “ย่านปู
เอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย ์จตุัรัสใจกลางเมือง นอกจากจะเป็นจุดนบักิโลเมตรแรกของสเปนแลว้
(กิโลเมตรที�ศูนย)์ ยงัเป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้น และรถเมลทุ์กสาย และยงัเป็นจุดตดัของถนนสายสาํคญัของ
เมืองที�หนาแน่นดว้ยร้านคา้มากมาย และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่อีกดว้ย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบั
ตน้มาโดรนาอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง

เที�ยง                      บริการอาหารมื�อกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ  !!   อาหารไทย   
บ่าย นาํท่านสมาชิกออกเดินทางสู่ Las Rozas Village ใหท่้านไดม้ีเวลาเลือกซื�อสินคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคา

พิเศษ เช่น Adolfo Dominguez, Armani , Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, Custo Barcelona,
Diesel,  El Ganso, Furla, Geox, Hugo Boss, L'Occitane , La Perla, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Miss 
Sixty - Energie, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, 
Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, etc

คํ�า                          บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร   //  พเิศษ  !!!  ชม “ระบําฟลามิงโก้”   Flamingo Dance   การแสดงประจําชนชาติ  
ของประเทศสเปน มีต้นกาํเนิดจากนิทานพื�นบ้านของสเปนใต้ แล้วมีการพฒันานํามาเป็นศิลปะที�มีรูปแบบ
ซับซ้อน ทั�งจังหวะดนตรีและการเต้นรํา

พกัที�  :                 NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID /   หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง  
วนัที�  �        แมดริด – สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล - ซาราโกซ่า - บาร์เซโลน่า – มองต์จูอคิ
เช้า                         บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พัก   

นําท่านชมด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล”   Estadio Santiago Bernabéu   ของทีมราชนัชุด
ขาว “รีลมาดริด” ซึ� งเป็นสนามฟุตบอลที�มีชื�อเสียงระดบัโลก  มีนกัเตะที�มีชื�อเสียงเล่นอยูม่ากมาย ใหท่้านได้
เลือกซื�อเลือกชมสินคา้มากมายอาทิ
เช่น ผา้พนัคอ, หมวก, เสื�อฟุตบอล, 
ลูกฟุตบอล, แกว้นํ�า, มาสคอตของทีม
ฯลฯ ซึ� งเป็นสินคา้ของแทจ้ากสโมสร
รีลแมดริดไวเ้ป็นที�ระลึก   นําท่านออก  
เดนิทางสู่ “เมืองซาราโกซ่า”     
Zaragoza ซึ� งเป็นเมืองหลวงในอดีต
ของ อาณาจกัรอารากอน ตั�งอยูท่าง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศสเปนริมฝั�งแม่นํ�าเอโบร
ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบั
ธรรมชาติของภูมิประเทศอนัหลากหลายและงดงามแปลกตาของภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซ่าได้
รับการเสนอชื�อให้เป็นเมืองแห่งวฒันธรรม (City of Culture) ของทวีปยโุรป

เที�ยง                      บริการอาหารมื�อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านออกเดนิทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า แวะบนัทึกภาพกบั สนามกีฬาโอลิมปิค ���� และชมทิวทัศน์รอบตัว

เมืองบนยอดเขา “มองต์จูอคิ”  Mont Juic   จากนั�นผ่านชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลมับัส นกัเดินเรือผูย้ิ�ง
ใหญ่ที�ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.����

คํ�า                          บริการอาหารมื�อคํ�า ณ ภัตตาคาร พเิศษ  !!   เมนูอาหารพื�นเมือง “ข้าวผดัสเปน” สูตรต้นตํารับ  

พกัที�                   Fira Congress      หรือที�พกัระดบัใกล้เคยีง  
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วนัที�  �         บาร์เซโลน่า – สนามฟุตบอลคมัป์นู – ถนนลารัมบลา – ช้อบปิ� ง – เดนิทางกลบั  
เช้า                         บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พัก   

นาํท่านออกเดินทางแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ของ “สนามฟุตบอลคมัป์นู”   Camp Nou   สนามฟุตบอลสโมสร “ทีม
เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุน้เคยในอีกชื�อวา่ “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถว้ย
ยโุรปและสเปนอยา่งมากมาย เป็นสโมสรสเปน
ที�ประสบความสาํเร็จและมีความยิ�งใหญ่ระดบั
โลก ซึ� งมีนกัฟุตบอลที�มีชื�อเสียงระดบัโลก
มากมาย อาทิเช่น เมสซี�,หลุยส์ ซวัเรซ ฯลฯ
แวะบันทึกภาพกบัมหาวหิารซากราด้า ฟาอมิ
เลยีร์   (Sagrada Familia)   พร้อมนําท่านเข้าชม  
ภายใน สญัลกัษณ์แห่งสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�สูงใหญ่ถึง 
��� เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลก
ตา ตั�งแต่ปี ค.ศ. ���� เป็นผลงานชั�นยอดที�แส
ดงถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาดี�  สถาปนิกผู ้
เลื�องชื�อ มหาวิหารแห่งนี�

เที�ยง                      บริการอาหารมื�อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ถนนช้อปปิ� งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา”   Larambla   ยา่นที�มีชื�อเสียงที�สุด

ของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที�ยวอนัเป็นที�ชื�น
ชอบของคนทุกวยัถนนสายเลก็ๆที�มีความ  ยาว
เพียง �.� กิโลเมตรแต่มีสีสนัเสน่ห์น่าประทบัใจ
ทั�งกลางวนัและกลางคืนอิสระใหท่้านไดช้อ้ป
ปิ� ง ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื�อสินคา้
และเสื�อผา้แบรนดเ์นมทั�ง H&M, ZARA,
BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปปิ� งสินคา้
แบรนดเ์นมชั�นนาํซึ� งมีร้านตั�งอยูต่ลอดแนวถนน
“Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซื�อสินคา้
อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI,
LOEWE และอื�นๆ อีก ได้เวลาอนัสมควร นําท่านออกเดนิทางสู่สนามบิน

22.25   น  .                 ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  กาต้าร์แอร์เวย์เที�ยวบินที�   QR142  

วนัที�  �         กรุงเทพฯ
05.30   น  .                 เดนิทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์   (  แวะพกัเปลี�ยนเครื�อง  )  
08.35   น  .                 เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที�ยวบินที�   QR838  
19.20   น  .                 เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   /   โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ  
หมายเหตุ                       โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาพ ลม   ,  ฟ้า   ,   อากาศ  ,  การล่าช้าอนัเนื�องมาจากสายการบิน และ  

สถานการณ์ในต่างประเทศที�ทางคณะเดินทางในขณะนั�น เพื�อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอาํนาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั�นทั�งนี�การตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั
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อตัราค่าบริการ
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พกั

ห้องละ � ท่าน
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ � ท่าน

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ � ท่าน 

( มีเตียงเสริม )

              พกัท่านเดียว / ห้อง
จ่ายเพิ�ม

ส  .  ค  . ����  56,900 56,900 56,900 15,900

ก  .  ย  . ����  58,900 58,900 58,900 15,900

07-15   ต  .  ค  .//��-��   ต  .  ค  . ����  59,900 59,900 59,900 16,900

27   ต  .  ค  .-��   พ  .  ย  . ����  58,900 58,900 58,900 15,900

พ  .  ย  . ����  56,900 56,900 56,900 15,900

01-09   ธ  .  ค  .//��-��   ธ  .  ค  . ����  59,900 59,900 59,900 16,900
15-23   ธ  .  ค  .//��-��   ธ  .  ค  . ����  58,900 58,900 58,900 15,900

เทศกาลปีใหม่   ����  65,900 65,900 65,900 17,900
ม  .  ค  .-  มี  .  ค   ����  56,900 56,900 56,900 15,900

ต้องการเดนิทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ
อตัราค่าบริการนี�รวม

ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลิสบอน // บาร์เซโลน่า -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั)
ค่ารถปรับอากาศนาํเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที�ชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน �� ช.ม./วนั 
โรงแรมที�พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบที�มี
อุณหภูมิตํ�าและราคาโรงแรมจะปรับขึ�น �-� เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที�
ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลี�ยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

      ค่าธรรมเนียมในการยื�นวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  

ค่าอาหารที�ระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ�นในแต่ละประเทศ 
ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที�ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ �,���,��� บาท 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม � % และค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย � % 

กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 30,000     บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ �� วนั มิฉะนั�นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ �� วนั ซึ� งจะเกิดขึ�นไดก้ต่็อเมื�อไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย �� ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ �� ท่าน ซึ� งในกรณีนี�  ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั�งหมดหกัค่า
ธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื�นให ้ถา้ท่านตอ้งการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับ
ผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที�นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื�องจากรายการทวัร์นี� เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิ� การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไมคื่นเงินในทุกกรณี 
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เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั�งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  �� วนั - เก็บค่าบริการทั�งหมด ��� %

เอกสารที�ใช้ในการยื�นขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที�สถานทูตเพื�อสแกนลายนิ�วมือทุกท่าน)
                        หนังสือเดินทางที�เหลืออายุใช้งานไม่ตํ�ากว่า   �   เดือน   และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย � หนา้ 
                        รูปถ่ายสี     (  ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ   �   เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั�น   ) �.� X 2.0   นิ�ว จํานวน   �   รูป   ขึ�นอยูก่บัประเทศที�จะเดิน

ทาง 
                        หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน   �   ชุด  

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที�มีชื�อผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
� เดือนนบัจากเดือนที�จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้�อแต่ละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ   �   ฉบับ   (   สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั�น ส่วนบัญชีอื�นๆนอกจากออมทรัพย์  
และเอกสารแสดงทางการเงินอื�นๆ สามารถยื�นแนบเพิ�มเติมได้ ทั�งนี�เพื�อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด  )   
*   หนังสือรับรองจากธนาคาร     ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้�อ
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แต่ละสถานทูตพร้อม     Statement      และ   สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั   �   เดือน     กรุณาสะกดชื�อให้
ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาที�ท่านจะใชย้ื�นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ �-� วนัทาํการ)
*เดก็ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที�มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

                        กรณเีดก็อายุตํ�ากว่า   ��   ปีบริบูรณ์    /   หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ�ง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั�งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ� งจดหมายตอ้งออกโดยที�วา่การอาํเภอ

                        สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร   �   ชุด  
                        สําเนาทะเบียนบ้าน   �   ชุด  
                        สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า   �   ชุด  
                        สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ  -  สกลุ   (  ถ้ามี  ) �   ชุด  

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไมคื่นค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั� ง 

                        หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย  และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั�งนี�ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที�ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ�มเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

                        กรณทีี�ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา  
ของท่าน เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

                        ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที�มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยัง  
ประเทศตามที�ระบุเท่านั�  น   การปฏิเสธวีซ่าอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวีซ่าท่องเที�ยว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ�นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน �� วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั


