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29-May สุวรรณภูมิ - โดฮา

17.30 น. พร้อมกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมิู พบกนัหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินกาตาร์

20.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เทีย่วบินที ่QR833

23.50 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเคร่ือง

30-May โดฮา - บาร์เซโลน่า - โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - ปาร์ค กูเอล - สนามคัมป์นู

01.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงบาร์เซโลน่า โดยสายการบินกาตาร์ เทีย่วบินที ่QR137

07.35 น. ถึงสนามบิน กรุงบาร์เซโลน่า หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว

น าทา่นเข้าชมภายใน โบสถ์ซากราดา แฟมิเลยี (La Sagrada Familia)  โบสถ์ศกัดิ์สทิธ์ิสญัลกัษณ์ของ

เมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อนัตอนี เกาด ีสถาปนิกชาวคาตาลนั เป็นผลงานทีเ่รียกวา่ โมเดร์ินนิสโม 

เป็นงานศลิปะเฉพาะถ่ินและเป็นอาร์ตนโูวทีมี่เอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเร่ิมสร้างตัง้แตปี่ 1882 แม้กระทัง่

จนถึงปัจจบุนัก็ยงัสร้างไม่แล้วเสร็จ ถึงกระนัน้องค์การยเูนสโก้ ก็ได้จดัให้เป็นมรดกโลก โดยมหาวหิารมี

ลกัษณะสถาปัตยกรรมโดดเดน่แปลกตาไม่เหมือนทีใ่ดในโลก

น าทา่นเข้าชม ปาร์ค กเูอล (Parque Guell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีโ่ชว์ผลงานอนัโดดเดน่ทางด้าน

สถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาด ีสิ่งปลกูสร้างตา่ง ๆ ทีถ่กูล้อมรอบด้วยความร่มร่ืนของต้นไม้ ด้วยรูปแบบ

ของสถาปัตยกรรมงานกระเบือ้งทีเ่น้นรูปทรงธรรมชาตใินสสีนัทีต่ดักนั ดโูดดเดน่ แปลกตา และเป็น

เอกลกัษณ์อยา่งมาก ซึ่งได้รับการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารพืน้เมือง)

บา่ย เดนิทางสู่สนามคมัป์น ูของสโมสรบาร์เซโลน่า เข้าทวัร์สนาม และซือ้ของทีร่ะลกึของสโมสร

ค า่ รับประทานอาหารค า่ (อาหารจีน)

เข้าทีพ่กัโรงแรม Colonial Hotel หรือเทียบเทา่
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31-May บาร์เซโลน่า - บาเลนเซีย - มหาวิหารบาเลนเซีย - เขตเมืองใหม่บาเลนเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า

น าทา่นเดนิทางสู่เมืองบาเลนเซีย (ระยะทาง 351 กม. ประมาณ 5 ชัว่โมง 15 นาท)ี เมืองหลวงของแคว้น

บาเลนเซีย แคว้นปกครองตนเองทีต่ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ตเูรีย 

(Turia River) เป็นเมืองทีมี่ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของประเทศสเปน และยงัเป็นทีต่ัง้ของสโมสร

ฟตุบอลทีมี่ช่ือเสยีงคอื สโมสรฟตุบอลบาเลนเซีย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารจีน) 

บา่ย น าทา่นชม ยา่นใจกลางจตัรัุสเมืองเก่า ซึ่งเป็นทีต่ัง้ของศาลากลาง, ทีท่ าการไปรษณีย์, ร้านค้า, 

สนามสู้ววักระทิง น าทา่นถ่ายรูปกบัมหาวหิารวาเลนเซีย หรือ มหาวหิารซานตามาเรียแหง่วาเลนเซีย 

(Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวหิารทีต่ัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า สร้างขึน้ในสไตล์

ผสมผสานอาทิ โกธิค, นีโอคลาสสกิ, บาร็อค และอ่ืนๆ ด้านข้างจะเป็น หอระฆงัเอล มิกเูลต

(El Miguelete) ทีถ่กูสร้างขึน้ในช่วงระหวา่งปี 1381 และสิน้สดุในปี 1429 และตดิกนัเป็นโบสถ์แม่พระ 

นกับญุอปุถมัถ์ประจ าเมือง ตลอดสองข้างทางมีภตัตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของทีร่ะลกึ

จากนัน้น าชม เขตเมืองใหม ่ทีต่ัง้ของทา่เรือ เป็นโครงการทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุในเมือง ประกอบไปด้วย

โรงภาพยนตร์, โรงศลิปะการแสดง, พิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์และอทุยานสมทุรภมิูศาสตร์

ค า่ รับประทานอาหารค า่ (อาหารพืน้เมือง)

เข้าทีพ่กัโรงแรม Melia Valencia หรือเทียบเทา่

1-Jun บาเลนเซีย - กรุงมาดริด - ชมเมือง - ชมฟุตบอล UCL นัดชิงชนะเลิศ

เช้า รับประทานอาหารเช้า

น าทา่นเดนิทางสู่กรุงมาดริด (ระยะทาง 357 กม. ประมาณ 5 ชัว่โมง 15 นาท)ี เมืองหลวงของประเทศ

สเปน ตัง้อยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดบัความสงู 650 เมตร เป็นมหานครอนัทนัสมยัล า้ยคุ ทีซ่ึ่ง

กษัตริย์ฟิลลปิที ่2 ได้ทรงย้ายทีป่ระทบัจากเมืองโทเลโดมาทีน่ี่ และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ 

ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดได้ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก 

และสงูสดุแหง่หนึง่ในยโุรป

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารพืน้เมือง)

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม กรุงแมดริด ทีมี่สถาปัตยกรรมทีส่วยงามอยู่มากมาย ทัง้อนสุาวรีย์น า้พไุซเบเลส 

(The Cibeles Fountain) ตัง้อยู่ทีจ่ตัรัุสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเป็นวงเวยีนส าคญัและ

สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรุงมาดริด  โดยบริเวณนี ้มีอาคารสวยงามและส าคญั ประจ าอยู่ทัง้ 4 มมุได้แก่ 

ธนาคารแหง่ชาตสิเปน,กองบญัชาการทหารบก,ทีท่ าการใหญ่ไปรษณีย์ ประตชูยัอาคาลา่ และศนูย์

วฒันธรรมทวปีอเมริกาโดย ประตชูยัอาคาลา่ มาดริด (Splendid puerta de alcala) สร้างขึน้ในปี 1599 
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ประตชูยัแหง่นีส้ร้างขึน้เพ่ือถวายแดพ่ระเจ้าชาร์ลส์ที ่3 ตัง้ตระหง่านทางตะวนัออกของใจกลางเมือง

ชม ปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)  เพ่ือแวะถ่ายรูปกบัอนสุาวรีย์ดอนกิโฆเต้ (Donquixote)

ค า่ รับประทานอาหารค า่ (อาหารจีน)

เดนิทางสู่สนามเอสตาดโิอ เมโตรโปลติาโน เพ่ือชมฟตุบอล 

20.00 น. ชมฟตุบอล UCL นดัชิงชนะเลศิ 

เข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม Hotel Via Castellana หรือเทียบเทา่

2-Jun กรุงมาดริด - ชอปป้ิงเอาท์เลท - ซานติเอโก้ เบอร์นาบิว - สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า

จากนัน้น าทา่นสู ่Las Rozas Village Outlet อิสระให้ทา่นได้เดนิเลน่เลอืกซือ้สนิค้ามีกวา่ร้อยร้านค้า 

อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss,

Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, Calvin Klein ฯลฯ

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารพืน้เมือง)

บา่ย เดนิทางสู่สนามซานตเิอโก้ เบอร์นาบิว เพ่ือทวัร์สนาม และซือ้ของทีร่ะลกึของ รีล มาดริด

เย็น เดนิทางสู่สนามบิน 

22.25 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ เทีย่วบินที ่QR152

3-Jun โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ

06.25 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเคร่ือง

08.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินกาตาร์ เทีย่วบินที ่QR832

19.00 น. กลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ
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ก าหนดการเดินทาง 29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

ราคา Package:

ที่น่ัง Cat.1 (สีฟ้า) ราคาท่านละ 355,000 บาท

ที่น่ัง Cat.2 (สีแดง) ราคาท่านละ 319,000 บาท

ที่น่ัง Cat.3 (สีเขียว) ราคาท่านละ 285,000 บาท


