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REAL MADRID VS FC BARCELONA

21 – 27 April 2017

เวิลด แพลนเน็ตฯ นําทานเดินทางสู ประเทศสเปน ชมเมืองบารเซโลนา ชมสนามคัมปนู ของสโมสรฟุตบอล
ชื่อดัง “บารเซโลนา” เยีย่ มชมกรุงแมดริด ประเทศสเปน เมืองแห่งตํานาน มนต์เสน่ หแ์ ห่งสถานทีโบราณ ตังอยู่เหนื อ
ระดับนําทะเล 600 เมตร หรือประมาณ 2,000 ฟุต ตังอยู่สูงสุดเมือเปรียบเทียบกับเมืองหลวงอืนๆ ในย่านยุโรปดวยกัน สเปน
(ESPANA) เปนประเทศที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และเคยไดชื่อวาเปน “ดินแดนที่พระอาทิตยไมเคยตกดิน” ชมสนาม
ซานติอาโก เบอรนาบิว ของสโมสรฟุตบอลชื่อดัง “รีล แมดริด” พรอมชมฟุตบอล ลาลีกาสเปน คูซุปเปอรบิ๊กแมทซ “เอล คลา
ซิโก” ระหวาง ราชันชุดขาว รีล มาดริด ปะทะ เจาบุญทุม บารเซโลนา

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 21 เมษายน 2560
23.00 น.

คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 แถว T
เคาทเตอรสายการบิน Emirates Airline พบเจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง

วันที่ 22 เมษายน 2560
02.05 น.
05.35 น.
07.35 น.
13.25 น.

วันที่ 21 – 27 เมษายน 2560
กรุงเทพฯ – ดูไบ

ดูไบ – กรุงแมดริด – ทัวรสนามซานติอาโก เบอรนาบิว

ออกเดินทางสู ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 371
ถึง สนามบินนานาชาติดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู กรุงแมดริด (Madrid) โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ EK 141
ถึง สนามบินนานาชาติ กรุงแมดริด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว
นําทาน ทัวรสนามซานติอาโก เบอนาบิว (Santiago Bernabeu)
เปนสนามฟุตบอลทีย่ งิ่ ใหญที่สุดใน กรุงมาดริด ประเทศสเปน มีความจุ
85,454 ที่นงั่ เปนสนามเหยาของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดเริ่มเปดใชสนาม
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีชื่อวา เอสตาดีโอชามารตนิ (Estadio
Chamartín) ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร เปดใชสนามอยางเปนทางการ
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ในเดือนธันวาคม 1947
อิสระทานชอปปงของที่ระลึกของสโมสรตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม

วันที่ 23 เมษายน 2560
เชา

เที่ยง
บาย
15.30 น.
18.00 น.
ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําชม: น้ําพุไซเบเลส (Cibeles fountain) อนุสาวรียน้ําพุไซเบเลส ตั้งอยูที่จตั ุรัสรัสซิ
เบเลส ซึ่งเปนวงเวียนสําคัญ จุดสวยที่สุดแหงหนึ่งของกรุงมาดริด มีอนุสาวรียน้ําพุไซ
เบเลส อยูตรงกลางจตุรัสซิเบเลส สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหแกเทพธิดาไซเบลีน ที่คอย
ปกปองมวลมนุษย นกและสัตวตางๆ ในทะเลไซบีเรีย อันมีประวัติยาวนาน ที่นี่ ใชเปน
สถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลตางๆของเมือง และรอบๆ บริเวณนี้ มีอาคารสวยงาม
สําคัญๆ ประจําอยูทั้ง 4 มุมไดแก ธนาคารแหงชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ที่ทําการไปรษณีย ประตูชัยอาคา
ลา และศูนยวฒ
ั นธรรมทวีปอเมริกา
นําชม: ประตูชัยอาคาลา มาดริด (Splendid Puerta de Alcala) อนุสรณสถานที่
สําคัญของประเทศสเปน สรางขึ้นเพื่อถวายแดพระเจาชารลสที่ 3 ตั้งตระหงานทาง
ตะวันออกของใจกลางเมือง ใกลกับพิพิธภัณฑที่สําคัญ สวนสาธารณะและถนนสาย
สําคัญ เชน Paseo de la Castellana และ Gran Via มีขนาดใหญกลางโคงเปนรูปครึ่ง
วงกลม ลอมรอบดวย 2 สวนโคงที่คลายกัน มี 6 รูปปนประดับที่ประดับดานบนของ
ประตู ผลงานของศิลปนประติมากรรม Francisco Gutierrez และโรมิเชล มีสวนหยอมสวยงาม
นําชม: ปลาซา เดอ เอส ปนญา (Plaza de Espanga) เขตปูเอตาเดลซอล (ประตูพระ
อาทิตย) จัตุรัสใจกลางเมือง เปนจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรทีศ่ ูนย) และเปน
ศูนยกลางรถไฟใตดินและรถเมลทุกสาย อีกทั้งยังเปนจุดตัดของถนนสายสําคัญของเมือง ที่
หนาแนนดวยรานคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ ชมอนุสาวรียห มีกับตนมาโดรนา สัญลักษณ
ของเมือง เดินเลน ชอปปง ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระทานชอปปงตามอัธยาศัยยานถนน Gran Via
ไดเวลาอันควร นําทานเดินทางสู สนามซานติอาโก เบอนาบิว (Santiago Bernabeu) ของสโมสร รีลแมดริด
ชมฟุตบอลลาลีกาสเปน 2015/2016 คูซ ุปเปอรบิ๊กแมทซ (El Clascio) ระหวาง ราชันชุดขาว รีลแมดริด ปะทะ
เจาบุญทุม บารเซโลนา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม

วันที่ 24 เมษายน 2560
เชา

13.30 น.
14.30 น.
ค่ํา

กรุงแมดริด – เที่ยวชมเมือง – ชอปปง – ชมฟุตบอลลาลีกาสเปน “El Clasico”

กรุงแมดริด – นั่งรถไฟ AVE – บารเซโลนา – ชอปปง LA ROCA VILLAGE

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาอันควรนําทานเดินทางสู บารเซโลนา (Barcelona) โดยรถไฟดวน AVE
(ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ถึงแลวรถโคชทองถิ่นมารับ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู LA ROCA VILLAGE OUTLET อิสระทานชอปปงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม
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วันที่ 25 เมษายน 2560
เชา

13.00 น.

16.00 น.

บารเซโลนา – ซากราดา ฟามีเลีย – สวนสาธารณะเกล (City of Gaudi)
เขามอนตจูอิก – ถนนราลัมบรา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม โบสถซากราดา ฟามีเลีย (La Sagrada Familia) หรือ มหาวิหารซากราดา ฟา
มิเลีย สัญลักษณแหงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองบารเซโลนา สูง 170 เมตร ออกแบบกอสรางอยาง
สวยงามแปลกตา สรางตั้งแตปค ศ.1882 โดย สถาปนิก “อันโตนิโอ เกาดี้” ซึ่งใชเวลาทํางาน
อยูนานถึง 43 ป กอนที่จะเสียชีวิตในป1926 ปจจุบันยังคงดําเนินการกอสราง และคาดวาจะ
แลวเสร็จสมบูรณในป 2026 วิหารนี้มีความพิเศษ คือการรวบรวมรูปทรงและพื้นผิวตางๆใน
ธรรมชาติมาใช และสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูงของ มองตเซรราตที่
สวยงามแปลกตา
จากนั้นนําทานชม City of Gaudi ผลงานของเกาดี้ ทีช่ าวบารเซฯ
ภาคภูมใิ จ ตัง้ อยูบนถนนกราเซีย ทานจะไดพบกับงานสถาปตยกรรมอัน
ล้ําคา กาซา บัตโย ที่เกาดี้ออกแบบใหกับเศรษฐีสิ่งทอในบารเซโลนา
โดยออกแบบใหมทั้งหมดเพิม่ ไป 1 ชั้น แลวทําหลังคาใหสวยงามสะดุด
ตา ระเบียงของเกาดี้เปน รูปกะโหลกสวยงามไรที่ติ อีกหนึ่งแหงที่นาชม
คือ กาซา มิลา เกาดี้ ออกแบบใหกับนักธุรกิจผูม ั่งคัง่ ในป 1906 แสดงถึง
ฐานะความมัง่ คั่งความคิดสรางสรรค ซึ่งถือเปนแฟชั่นในยุคนั้น นําชม
สวนสาธารณะเกล (Park Guell) เปนหนึง่ ในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี้
อุทิศใหกับชาวเมือง ออกแบบตัง้ แตป 1900–1914 มีตลาดในรม จัตุรัสกลางทางเดินขามหุบเขา บานที่สรางเสร็จเพียง
สองหลัง และกําแพงรอบอุทยานเปนกระเบื้องหลากสี ลวนตกแตงดวยกระเบื้องโมเสกทั้งสิ้น สถานที่สุดทายของเกาดี้
คือ โบสถซากราดา แฟมิเลีย ที่ยังคงสรางไมเสร็จจนถึงปจจุบนั ความพิเศษในงานของเกาดี้ คือการรวบรวมรูปทรง
และพื้นผิวตาง ๆ ในธรรมชาติมาใชและสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของยอดเขาและความสูงของมองตเซรราต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน เดินทางสู เขามอนตจอู ิก (Montjuic) เปนที่ตั้งของสถานที่จัดงานกีฬาโอลิมปก
ในป 1992 ขึ้นกระเชาเพือ่ ชมวิวทิวทัศนอันงดงามของเมืองบารเซโลนาแบบพา
โนรามา แลวนําทานชมชายหาดบารเซโลนา ที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เต็มไป
ดวยผูคนที่นิยมมาเดินเลน พักผอน ถนนเลียบชายหาดทีม่ ีรานคา บารเล็กๆ นารัก ชม
สิ่งกอสรางรูปทรงแปลกตา Homenatge a la Barcelona (Homege to Barcelona) ลักษณะเปนกลองตอกัน 4 ชิ้น
เอียงเล็กนอย ผานชมหมูบา นโอลิมปค ที่ดูโดดเดนริมชายหาด รูปทรงเหมือนปลา ชื่อวา Piex หรือ Fish Building
ปจจุบันกลายเปนแหลงบันเทิง แหลงชอปปง และสถานคาสิโนยอดนิยม
นําทานเขาสูยาน บารรีโกติก หรือ ยานโกธิก (Gothic Quarter) ซึ่ง
ปจจุบันมีรานคา, รานกาแฟ, โรงแรมขนาดเล็กตั้งเรียงราย สถาปตยกรรมใน
ยานนี้เสร็จสมบูรณในยุคทองของโกธิค คือระหวางศตวรรษที1่ 3-15 อีกทั้ง
รองรอยของพวกโรมันที่ยงั เหลืออยู จะเห็นไดจากกําแพงเมืองโบราณ มี
ศาลากลางและที่วาการรัฐบาล และมหาวิหารบารเซโลนา (Barcelona
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Cathedral) ทีม่ ีอายุเกาแกกวา 700 ป เชิญทานเลือกซื้อสินคานานาชนิดบน ถนนราลัมบรา (La Ramblas Street)
ถนนสายธุรกิจการคาที่สําคัญของเมืองบารเซโลนา แตละซอกซอยมีรานรวงใหชอปปง เสื้อผา ของฝาก ทามกลางตึก
สวยๆ สมัยโรมัน เชิญทานเดินเลน ชอปปงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม

วันที่ 26 เมษายน 2560
เชา

11.30 น.
15.30 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม สนามคัมปนู (CAMP NOU) ของสโมสรบารเซโลนา
สําหรับ “คัมป นู” หรือจะเรียกวา “นู คัมป” เปนภาษาคาตาลัน
แปลวา “สนามแหงใหม” โดยมีชื่อสนามเต็มๆวา เลสตาดิ คัมป นู
(L’Estadi Camp Nou) กอสรางขึ้นเมื่อป 1954 และแลวเสร็จในป 1957
มีความจุมากมายมหาศาลถึง 98,787 คน (ถาเปนในเกมแชมเปยนส ลีก
จะลดลงเหลือ 96,636 ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย) สโมสร
ฟุตบอลบารเซโลนาเปนผูชนะเลิศในถวยยุโรปและสเปนปจจุบัน เปนสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จอยาง
มากในประเทศสเปน ในแงของจํานวนถวยรางวัลภายในประเทศและทุกถวย นอกจากนี้ยังเปนสโมสรที่ประสบ
ความสําเร็จมากในยุโรป อิสระทานซื้อของที่ระลึกของสโมสร
ไดเวลาอันควรนําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติบารเซโลนา (Barcelona)
รับประทานอาหารกลางวันบริเวณในสนามบิน
ออกเดินทางสู ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสารการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 186

วันที่ 27 เมษายน 2560
00.25 น.
03.05 น.
12.15 น.

บารเซโลนา – ทัวรสนามคัมปนู – สนามบินบารเซโลนา – ดูไบ

ดูไบ – กรุงเทพฯ

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ แวะเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK 384
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************************************************
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บริษัท เวิลด แพลนเน็ต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
WORLD PLANET INTERNATIONAL CO.,LTD.
T.A.T. LICENSE NO. 11/ 3626
รางวัลจรรยาบรรณ ดีเดน หอการคาไทย

อัตราคาบริการ : ตอทาน
ผูใหญ (พักหองละ 2 ทาน)
พักหองเดี่ยว จายเพิ่ม

บาท
155,000
25,000

หมายเหตุ
อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, คาน้ํามัน, ประกัน, และ
กรณีอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตางประเทศเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวตองมีผูเดินทาง
อยางนอย 15 ทาน

อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบิน Emirates Airline ชั้นนักทองเที่ยว
คารถรับสง สนามบิน – โรงแรม และระหวางการนําเที่ยวตามที่ระบุไวในรายการ
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
คาตั๋วฟุตบอล
คาวีซาเชงเกนประเทศสเปน
คารถไฟ AVE ระหวางมาดริด – บารเซโลนา
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท)
มัคคุเทศกมืออาชีพดูแลทานตลอดการเดินทาง
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560
อัตราดังกลาวไมรวม
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมตอทาน)
คาใชจายสวนตัวตางๆ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3 % จากคาบริการ
การชําระเงิน
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการทองเทีย่ ว ตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวรใน
สวนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะขอเก็บกอนเดินทางอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา
มัดจําทัง้ หมด
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การยกเลิกการจองทัวร
* หากมีการยกเลิก 1 เดือนกอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
* หากมีการยกเลิก 21 – 30 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 20,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 14 – 20 วันกอนการเดินทาง หักมัดจํา 40,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 13 วันกอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
* หากผูโ ดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
หมายเหตุ
* ปจจุบันการยื่นวีซาสเปน ผูเดินทางตองทําการยื่นเอกสารตางๆและสแกนลายนิ้วมือดวยตัวเองเทานัน้ พรอมทัง้ ตรวจสอบ
ประวัติ การเดินทางและสถานะทางการเงินในปจจุบัน กรอกรายละเอียดสวนบุคคล ยื่นตอเจาหนาที่สถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทย
* อัตราดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน กรณีคาน้ํามัน และประกันเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ
จําเปนตองปรับขึ้น และอัตราดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการยืนยันของทางโรงแรมและสารการบิน
* รายการดังกลาวเปนเพียงขอเสนอของบริษัทฯ เทานั้น ยังมิใชการยืนยันการเดินทางจนกวาจะไดรับการยืนยันจากบริษัท
ฯ เปนลายลักษณอักษร และบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม รานอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการ ราคา ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจําเปนจนไมอาจแกไขได อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน หรือการประทวง ฯลฯ แตบริษัทฯ จะคงไวซึ่งมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโรงแรมที่พักในตางประเทศ การจราจร
และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งตองหามนําเขา
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือมีการบันทึกดานการประพฤติที่สุมเสี่ยงไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
* บริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูเดินทางเอง
* บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ
คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
เงื่อนไข
* เมื่อไดรับการยืนยันของตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ชําระอีกสวนตามจํานวนเต็ม
* ทานจะไดรับการยืนยันการจองทั้งหมดก็ตอเมื่อไดชําระคาทัวรแลวเต็มจํานวนเทานั้น
* กรณีทางบริษัทฯ มีการชําระคาตั๋วเครื่องบิน หรือคาใชจายอื่นๆ เชน คาโรงแรม ไปแลว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็
ตามเชนยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายบางสวน หรือทั้งหมดไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
* ระหวางการเดินทาง ถาทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองเงิน
หรือบริการสวนที่ขาดไปได
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