
 

 

รหัสทัวร WCT1902829 

ทัวรยุโรป โปรตุเกส สเปน มรดกโลก 9 วัน 6 คืน (QR) 
ลิสบอน   อัลโคบาซา   ออบิโดส   พระราชวังมาฟรา   ซินตรา   แหลมโรกา 
มหาวิหารเจอโร นิโม   ชอปปم�งยานถนน Avenida da Liberdade   อิโวรา 
บาดาโฆส   เมรีดา   คาเซเรส   โทเลโด   ปูเอรตา เด บิซากรา 
มหาวิหารแหงโทเลโด   กรุงแมดริด   พระราชวังหลวง   พลาซา มายอร 
ปูเอตาเดลซอล   ซาราโกซา   มองตจูอิค   บารเซโลนา   ถนนลารัมบลา 

 



 

 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคารเตอรสายการการตารแอรเวย (เคาเตอร Q) พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

20.45 น. ออกเดินทางสูกรุงโดฮาร ประเทศการตาร...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 
เที่ยวบินที่ QR833 

วันที่2        โดฮา – ลิสบอน – อัลโคบาซา – ออบิโดส – พระราชวังมาฟรา 
 ซินตรา - แหลมโรกา  
00.40 น. เดินทางถึงประเทศการตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่อง

ประมาณ 2 ชั่วโมง)  
01.35 น. ออกเดินทางสู กรุงลิสบอน ประเทศโปตุเกส โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 

เที่ยวบินที่ QR343 
07.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติกรุงลิสบอน ประเทศโปตุเกส หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมือง และดานศุลกากร
เรียบรอยแลวนําทานเดินทางสูเมืองอัล
โคบาซา Alcobaca เมืองทางตอนกลาง
ของประเทศโปรตุเกส ตั้งอยูในจังหวัด อู
เอสเต มีประชากรอาศัยไมถึง 60,000 
คน นําทานอารามซานตามาเรียSanta 
Maria Monastery ศ าสน สถ านที่ ถู ก
สรางขึ้นโดย อฟองโซ เฮนริค เพ่ือรําลึกถึง
ชัยชนะที่แยงชิงดินแดนไดจากชาวมัวรเมื่อ
ป  ค .ศ .1147 ถู ก ข น า น น า ม ว า เป น
สถาปตยกรรมชิ้นเอกสไตล  ซิสเตอรเชี่ยน
โกธิค ซึ่งเปนหน่ึงในวิหารสไตลโกธิคที่
ส วย งาม ที่ สุ ด แห งห น่ึ งขอ งป ระ เท ศ
โปรตุเกส นอกจากน้ี อารามซานตามาเรีย
ยังไดรับการรับรองเปนมรดกโลก โดย



 

 

ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ.1989  และยังเปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของประเทศโปรตุเกสอีก
ดวย นําทานเดินทางสู เมืองออบิโดส Obidos  เมืองป�อมปราการโบราณ ซึ่งมี
ประชากรอยูเพียงหมื่นกวาคนในปจจุบัน ชื่อเมืองตั้งมาจากภาษาละตินโบราณ ซึ่ง
แปลวา ป�อมปราการอันแข็งแกรง กอตั้งขึ้นโดนอาณาจักรโรมัน และยึดครองโดย
แขกมัวรเมื่อชวงศตวรรษที่ 7 และอีก 400 ปถัดมาไดถูกยึดครองโดย อฟองโซ เฮนริค 
กษัตริยองคแรกแหงโปรตุเกส มีเวลาใหทานเดินชมบริเวณเมืองเกาท่ียังคงอนุรักษความ
ดั้งเดิมไวตั้งแตรุนโบราณ ราวกับวาวันเวลาจะหยุดน่ิงอยูที่ตนยุคกลางเมื่อครั้งที่กษัตริย
เดนิสไดสงมอบเมืองออบิโดสน้ีใหแกแมนางอิซาเบลแหงอาณาจักรอารากอน เปน
ของขวัญวันอภิเษกสมรสเมื่อ ค.ศ. 1282 ป�อมปราการและปราสาทออบิโดสถูกขนาน
นามเปนหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของประเทศโปรตุเกส 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานแวะถายรูปกับ พระราชวังมาฟรา Mafra Palace พระราชวังที่ผสานศิลปะ

สองสไตลเขาดวยกัน ระหวางบา
โรคและอิตาเลี่ยนนีโอคลาสสิค 
กอสรางชวงตนศตวรรษที่ 17 และ
ถูกรองรับ เป นห น่ึ งในอนุสรณ
แ ห ง ช า ติ เ มื่ อ ป  ค .ศ . 1910 
พระราชวังแหงน้ีถูกใชรองรับเปนที่
ประกอบราชพิธีมากมาย เน่ืองจาก
มี อ า ณ า เข ต ก ว า ง ข ว า ง ก ว า 
40,000 ตารางเมตร นับเปนหน่ึง
ในพระราชวังของประเทศที่มีเน้ือที่กวางขวางที่สุดแหงหน่ึงก็วาได จากนั้นเดินทางสู
เมืองซินตรา “SINTRA” เปนที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ไดรับการรับรองจาก
องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก เดินเลนชมตัวเมืองเกาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 11 
จากนั้นนําทานเดินทางสูแหลมโรกา “CAPO DA ROCA”  อันเปนแหลมที่ตั้งอยู
ปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป  ตั้งอยูติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทาน
สามารถซื้อ “Certificate” เปนที่ระลึกสําหรับการมาเยือน ณ ที่แหงน้ี 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่:  COLLECTION HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3        ลิสบอน - มหาวิหารเจอโร นิโม - ชอปปم�งยานถนน Avenida da Liberdade 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานชมกรุงลิสบอน “LISBON” เมืองหลวงของโปรตุเกส ตัวเมืองตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา

เตโย “Tejo” ลิสบอนเปน
เมืองที่มีประวัติยาวนานกวา 
800 ป  แ ว ะ รั บ ป ร ะท าน
อาหารกลางวันที่ เมืองคาส
เต โล แ บ ร น โค  ผ า น ช ม 
PONTE 25 ABRIL 
“สะพ าน  25  เมษายน ” 
สะพานแขวนที่ยาวที่  สุดใน
ยุโรป เขาสูกรุงลิสบอน ชมตัว
เมื อ งลิ ส จากบ นยอด เขา อัน เป นที่ ตั้ งขอ งอ นุสาวรีย  Cristo Rai (National 
Sanctuary of Christ the King) คลายกันกับที่ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล นําทานชมอนุสาวรียดิสคัฟเวอรี่ สรางขึ้นในป ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 
500 ป แหงการสิ้นพระชนมของเจาชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร แวะถายรูปกับหอคอย 
เบเล็ง “Belem Tower” เดิมสรางไวกลางน้ําเพื่อเปนป�อมรักษาการณดูแลการเดินเรือ
เขาออก เปนจุดเริ่มตนของการ
เดินเรือออกไปสํารวจแ  ละ
คนพบโลกของ วาสโก ดากามา 
นั ก เดิ น เรื อ ช า ว โป ร ตุ เก ส 
จากนั้นชมภายนอกมหาวิหาร
เจ อ โร  นิ โม  “ Jeronimos 
Monastery” ที่สรางขึ้นเพื่อ
เปนเกียรติแก “วาสโกดากามา” 
ที่เดินทางสูอินเดียเปนผลสําเร็จ 
ในป ค.ศ.1498 และไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกวาใหเปนมรดกโลก  



 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานอิสระชอปปم�งยานถนน Avenida da Liberdade เปนถนนสายชอปปم�งที่

สรางในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เปนถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเกาผาใจกลางเมืองไปสุด
ทางที่จัตุรัสมาร  เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรียของมารเกส เดอ ปอมบาล ยืนโดด
เดนเปนสงาอยูบนเสาสูง อิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS 
VUITTON,GUCCI, LOEWE, YSL, ETC. หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่
วางขายเรียงรายบนถนนชอปปم�งแหงน้ี  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  COLLECTION HOTEL  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4        ลิสบอน – อิโวรา – บาดาโฆส - เมรีดา    
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก   
 นํ าท านออก เดิ น ท างสู เมื อ ง

เมืองอิ โวรา Evora ตั้ งอยูทาง
ตอนกลางของโปรตุเกสและเปน
แห ล งม รด ก โล ก ขอ งยู เน ส โก 
เน่ืองจากตัวเมืองเกาไดรับการ
อนุรักษไวอยางดีมีกําแพงเมืองยุค
กลาง และมีสิ่งกอสรางจํานวนมาก
ซึ่ งมี อ ายุ ย อน ไป ได ถึ งยุ ค ท าง
ประวัติศาสตรหลายยุคมีโบสถสมัย
ศตวรรษที่ 13 วังมากมาย และวัด
โรมันสมัยศตวรรษที่ 1 นอกจากน้ี
ยีงมีวิหารแหงกระดูกแหงเมืองอีโว
ร า  (Chapel of Bones) วิ ห าร
กระดูกแหงน้ีถูกสรางขึ้นในศตวรรษ
ที่ 15 โดยพระในนิกายฟรังซิสกัน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน  ณ 
ภัตตาคาร พิเศษ!! หมูหันสเปน 



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองบาดาโฆส” Badajoz เมืองหลวงของแควนเอ็กซเรามา
ดูรา ทางตอนใต หางจากชายแดนประเทศโปรตุเกสเพียง 6 กม. เปนเมืองใหญที่สุดของ
แควน และมีความโดดเดนในดานสถาปตยกรรมที่พวกมัวรทิ้งไวใหคนรุนหลัง ภาพของ
เมืองที่มีปราสาทอัลกาซาบา บนเนินเขาโอรินาเซ เหนือแมน้ํากัวเดียนา เปนฉากทีแ่สดง
ใหเห็นถึงความเปนอาหรับไดอยางชัดเจน นําทานผานชม “เมืองเมรีดา” เมืองหลัก
ของแควนเอกซเตรมาดูรา  ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ชมอารยธรรมแหง
จักรวรรดิโรมันโบราณ ที่ยังหลงเหลืออยูภายในเมืองเมรีดา และมีอายุในระดับ 2,000 
ป 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:   Hotel Velada Mérida  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5        เมรีดา – คาเซเรส – โทเลโด - ปูเอรตา เด บิซากรา - มหาวิหารแหงโทเลโด   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากนั้นนําทานเดินทางสู “เมืองคาเซเรส” Cáceres เมืองหลวงของจังหวัดคาเซเรส 

และยังเปนเมืองที่มีอาณาเขตกวางขวางที่สุดในประเทศสเปน นําทานเท่ียวชม เขตเมือง
เกาของเมืองคาเซ
เรส  ที่ ได รั บ ก า ร
ประกาศเปนมรดก
โล ก เมื่ อ ป  ค .ศ .
1986 เมื อ ง น้ี ถู ก
กอตั้ งขึ้นครั้ งแรก
เมื่ อ  25 ป ก อ น
ค ริ ส ต ก า ล โ ด ย
กองทัพชาวโรมันที่
ขยายอาณ านิคม
เขามาถึงดินแดนคาตาเนียในอดีต จากนั้นนําทานออกเดินทางสู “เมืองโทเลโด” 
Toledo  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! หมูหันสเปน 



 

 

บาย นําทานชม ประตูเมือง “ปูเอรตา เด บิซากรา” เปนหน่ึงในประตูเมืองที่มีความสําคัญ
ที่ สุ ด ขอ ง เมื อ ง โต เล โด  
ประเทศสเปน ตั้งอยูทาง
ทิศเหนือของยานเมืองเกา  
ซึ่งสรา  งขึ้นในศตวรรษที่ 
10 สรางดวยหินที่แข็งแรง
ไดสัดสวน โคงเปนรูปเกือก
มา และคอยๆลดหลั่น ได
รูปสวยงาม ทุกๆ แหงของ
เมืองโตเลโด ทาน จะไดชื่น
ชมกับความแตกตางของ
สถาปตยกรรมแบบอาร
บิค, มูเดฆาร, กอธิค และ
เรอเนสซองส นําคณะเดิน
ทางเขาสูตัวเมืองเกาทาน
จะป ระทั บ ใจกั บ ค ว าม
งดงามซึ่งเปรียบเสมือนกับ
พิพิธภัณฑที่มีชีวิต พรอม
ชมสัญลักษณ ของเมือง 
“ป�อมอัลกาซาร”  ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยคริสตศตวรรษที่ 16 ซึ่ง
ตั้งอยูบนสวนที่สูงที่สุดของเมืองน้ีมีชื่อเสียงในคริสตศตวรรษที่ 19 และ 20 ในฐานะ
สถาบันวิชาทหารแหงหน่ึง เมื่อสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดขึ้นในป ค.ศ. 1936 กอง
ทหารในป�อมน้ีถูกลอมโดยกองกําลังของฝ�ายนิยมสาธารณรัฐ นําทานชม “มหาวิหาร
แหงโทเลโด” สถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญอันทรงคุณคาคูบานคูเมือง ซึ่งใชเปนที่ประทับ
ขององคสังฆราชแหงสเปน  ใชเวลากอสราง 270 ป จึงเสร็จสมบูรณ สรางขึ้นในสไตล
โกธิกที่ถือวายิ่ง ใหญและ สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก เดิมชาวมุสลิมใชเปนสุเหรา 
ตอมาไดกอสรางรูปทรงแบบโกธิคในป ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร บาร็อค 
และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณในอีก 300 ปถัดมา ภายในมีการตกแตงอยางงดงาม



 

 

ดวยไมแกะสลักและภาพสลักหินออน มีงานศิลปะลํ้าคาชิ้นหน่ึงที่ทําดวยทองคํา เพชร 
พลอย และเงิน รวม 5,600 กวาชิ้น มีน้ําหนักมากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากน้ียังเปน
สถานที่สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อเสียงของโลกหลายทาน เชน เอล เกรโก, โกยา 
และ เบลาสเกซ จากน้ัน นําชมโรงงานผลิตเครื่องงถมของสเปน “ ดามาสกิโน ” ที่
สวยงามดวยการนําทอง และเงินมาตีเปนเสน และตอกลงบนโลหะสีดํา เปนงานฝมือที่มี
ชื่อเสียงของโทเลโด  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:   Eurostars Toledo / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6        โทเลโด – กรุงแมดริด – พระราชวังหลวง - พลาซา มายอร 
 ปูเอตาเดลซอล - Las Rozas Village Outlet 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําท านออกเดินทางสู

กรุงแมดริด (MADRID) 
เมืองหลวงของประเทศ
ส เป น   ตั้ ง อ ยู ใ จ ก ล าง
แหลมไอบีเรียน ในระดับ
ความสูง 650 เมตร เปน
มหานครอันทันสมัยลํ้ายุค 
ที่ซึ่งกษัตริยฟลลิปที่ 2 ได

ทรงยายที่ประทับจากเมือง
โท เล โด ม า ไ ว ที่ น่ี แ ล ะ
ประกาศให ม าดริด เป น
เมืองหลวงใหมยกเวนชวง
ป  ค .ศ .  1601 - 1607 
เมื่อพระเจาฟลลิปที่ 3 ได
ยายไปที่เมืองบายาโดลิด 
มาดริดไดชื่อวาเปนเมือง



 

 

หลวงที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในโลก นําทานออกเดินทางเขาชม “พระราชวังหลวง
“Royal Palace” ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําแมนซานาเรส มีความสวยงามโออา
อลังการไมแพพระราชวังอ่ืนๆในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแหงนี้ถูกสรางในป ค.ศ. 
1738 ดวยหินทั้งหลังในสไตลบาร็อคโดยการผสมผสานระหวางศิลปะแบบฝรั่งเศส
และอิตาเลียน ประกอบดวยหองตางๆ กวา 2,830 หอง และ ยังเปนที่เก็บภาพเขียนช้ิน
สําคัญ ที่วาดโดยศิลปนในยุคน้ัน  จากนั้นเขาสูพลาซา มายอร (Plaza Mayor) ใกล
เขตปูเอตาเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย จัตุรัสใจกลางเมือง นอก  จากจะเปนจุดนับ
กิโลเมตรแรกของสเปนแลว (กิโลเมตรที่ศูนย) ยังเปนศูนยกลางรถไฟใตดิน และรถเมล
ทุกสาย และยังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมืองที่หนาแนนดวยรานคามากมาย 
และหางสรรพสินคาใหญ อีกดวย ถายรูปกับอนุสาวรียหมีกับตนมาโดรนาอันเปน
สัญลักษณของเมือง นําทานเขาสู “ยานปูเอตาเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย จัตุรัส
ใจกลางเมือง นอกจากจะเปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแลว (กิโลเมตรที่ศูนย) ยัง
เปนศูนยกลางรถไฟใตดิน และรถเมลทุกสาย และยังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของ
เมืองที่หนาแนนดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาใหญอีกดวย นําทานแวะ
ถายรูปกับอนุสาวรียหมีกับตนมาโดรนาอันเปนสัญลักษณของเมือง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! อาหารไทย  
บาย นําทานสมาชิกออกเดินทางสู Las Rozas Village ใหทานไดมีเวลาเลือกซื้อสินคาแบ

รนด เนมมากมายในราคาพิ เศษ  เชน  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 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร //พิเศษ!!!ชม “ระบําฟลามิงโก” Flamingo 
Dance การแสดงประจําชนชาติของประเทศสเปน มีตนกําเนิดจากนิทานพ้ืนบาน
ของสเปนใต แลวมีการพัฒนานํามาเปนศิลปะที่มีรูปแบบซับซอน ทั้งจังหวะดนตรี
และการเตนรํา 



 

 

พักที่:  NOVOTEL PUENTE DE LA PAZ, MADRID / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7       แมดริด – สนามฟุตบอลซานเตียโกเบอรนาบิล - ซาราโกซา - บารเซโลนา – 

มองตจูอคิ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานชมดานหนา “สนามฟุตบอลซานเตียโกเบอรนาบิล” Estadio Santiago 

Bernabéu ของทีมราชันชุดขาว “รีลมาดริด” ซึ่งเปนสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก  มีนักเตะที่มีชื่อเสียงเลนอยู
มากมาย ใหทานไดเลือกซื้อเลือก
ช ม สิ น ค า ม าก ม าย อ าทิ เช น 
ผาพันคอ, หมวก, เสื้อฟุตบอล, 
ลูกฟุ ตบอล, แก ว น้ํ า , มาสคอ
ตของทีม ฯลฯ ซึ่งเปนสินคาของ
แทจากสโมสรรีลแมดริดไวเปนที่
ระลึก นําทานออกเดินทางสู  
“เมืองซาราโกซา” Zaragoza ซึ่งเปนเมืองหลวงในอดีตของ อาณาจักรอารากอน 
ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนริมฝم�งแมน้ําเอโบร ระหวางทาง
ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติของภูมิประเทศอันหลากหลายและงดงามแปลกตาของ
ภูมิภาคสเปนตอนกลาง เมืองซาราโกซาไดรับการเสนอชื่อใหเปนเมืองแหงวัฒนธรรม 
(City of Culture) ของทวีปยุโรป 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสูเมืองบารเซโลนา แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปค 1992 

และชมทิวทัศนรอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองตจูอิค”Mont Juic จากนั้นผานชม 
อนุสาวรีย คริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือผูยิ่งใหญที่ออกเดินทางจากกรุงบารเซโล
นา ไปพบหมูเกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในป ค.ศ.1492 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูอาหารพ้ืนเมือง “ขาวผัดสเปน” สูตร
ตนตํารับ 

พักที่         Fira Congress  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 



 

 

วันที่8        บารเซโลนา – สนามฟุตบอลคัมป�นู – ถนนลารัมบลา – ชอบปم�ง – เดินทางกลับ   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางแวะถายรูปดานหนาของ “สนามฟุตบอลคัมป�นู” Camp Nou 

สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจาบุญทุมบารเซโลนา” หรือคุนเคยในอีกชื่อวา “บารซา” 
สโมสรฟุตบอลบารเซโลนาเปนผูชนะเลิศในถวยยุโรปและสเปนอยางมากมาย เปน
สโมสรสเปนที่ประสบความสําเร็จและมี
ความยิ่งใหญระดับโลก ซึ่งมีนักฟุตบอลท่ี
มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย อาทิเชน 
เม ส ซี่ ,ห ลุ ย ส  ซั ว เร ซ  ฯ ล ฯ   แ ว ะ
บันทึกภาพกับมหาวิหารซากราดา 
ฟ า อ มิ เลี ย ร  (Sagrada Familia) 
พรอมนําทานเขาชมภายใน สัญลักษณ
แหงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญถึง 170 เมตร 
ออกแบบกอสรางอยางสวยงามแปลกตา ตั้งแตป ค.ศ. 1882 เปนผลงานช้ันยอดที่แสดง
ถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเลื่องชื่อ มหาวิหารแหงน้ี 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูถนนชอปปم� งสายใหญของบารเซโลนา “ถนนลารัมบลา” 

Larambla ยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของบารเซโลนาแหลงทองเที่ยวอันเปนที่ชื่นชอบของ
คนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ  ยาว
เพียง1.2 กิโลเมตรแตมีสีสันเสนหนา
ประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระ
ใหทานไดชอปปم�ง ตามอัธยาศัย ทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาและเสื้อผาแบ
ร น ด เ น ม ทั้ ง  H&M, ZARA, 
BENETON, TOPSHOP หรือจะชอป
ปم�งสินคาแบรนดเนมชั้นนําซึ่งมีรานตั้งอยูตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และ
อ่ืนๆ อีก ไดเวลาอันสมควร นําทานออกเดินทางสูสนามบิน 



 

 

22.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวยเที่ยวบินที่ QR142 
วนัที่9        กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.35 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR838 
19.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 

,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  
จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

 

ก.ย. 2562 55,900 55,900 55,900 15,900 
07-15 ต.ค.//20-28 ต.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 16,900 

27 ต.ค.-04 พ.ย. 2562 58,900 58,900 58,900 15,900 
พ.ย. 2562 56,900 56,900 56,900 15,900 

01-09 ธ.ค.//08-16 ธ.ค. 2562 59,900 59,900 59,900 16,900 
15-23 ธ.ค.//22-30 ธ.ค. 2562 58,900 58,900 58,900 15,900 

เทศกาลปใหม 2563 65,900 65,900 65,900 17,900 
ม.ค.-มี.ค 2563 56,900 56,900 56,900 15,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ลิสบอน // บารเซโลนา -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-
หลัง) 

 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 14 ยูโร/ทาน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทตู โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  



 

 

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก 
ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
*เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบดิาหรือมารดา 



 

 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 

 


