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ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดนิทาง  26  พฤษภาคม    2560 กรุงเทพฯ – โดฮา(กาตาร์)                                         

1800 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร์ Q สายการบิน
 กาตาร์แอรเวย ์ พบเจา้หนา้ท่ี ไทแทนแทรเวิล คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเช็คอิน 

2040 ออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์  เท่ียวบินท่ี QR 835 / QR 137 เดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า 
ราชอาณาจกัรสเปน  

 (แวะเปล่ียนท่ีสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ ระหวา่งเวลา 2345 – 0115+1) 

วนัที่สองของการเดนิทาง  27  พฤษภาคม    2560  โดฮา – บาร์เซโลน่า 

0725  (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  ถึงสนามบิน  Barcelona International Airport” หรือท่ีรู้จกักนั
 ดีในช่ือวา่ El Prat น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  เดิน
 ทางเขา้สู่บาร์เซโลน่า เมือง ซ่ึงไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น นครหลวงในเมดิ
 เตอร์เรเนียน ท่ีสวยงามเจริญรุ่งเรืองดว้ยธุรกิจท าเรือ และ การคา้  อีกทั้งยงั
 ผสมผสานประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ และความทนัสมยัใหส้มกบั เป็นเมือง
 โอลิมปิก เป็นท่ีช่ืนชอบของบรรดานกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าเยือน ชมเมืองของ 



 

  

 เกาด้ี ท่ีชาวบาร์เซภาคภูมิใจจนมีอีกช่ือเรียกหน่ึงวา่  City of Gaudi  บนถนน 
 กราเซีย ท่านจะไดพ้บกบังานสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า คือ กาซ่าบตัโยท่ี เกาด้ีออกแบบใหก้บัเศรษฐีส่ิง ท อ

ในบาร์เซโลน่า จากนั้นน าท่านเขา้ชมภายในโบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย La Sagrada Familia  โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิ
สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ  อันตอนี เกาดี  สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานท่ี
เรียกวา่ โมเดิร์นนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็นอาร์ตนูโวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเร่ิมสร้างตั้งแต่ปี 
1882 แมก้ระทั้งจนถึงปัจจุบนัก็ยงัสร้างไม่แลว้เสร๊จ ถึงกระนั้นองคก์ารยูเนสโก ้ก็ไดจ้ดัใหเ้ป็นมรดกโลก 

โดยมหาวิหารมีลกัษณะสถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลก
ตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก น าท่านเข้าชมปาร์ค กู เอล 
(Parque Quell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีโชวผ์ลงาน
อนัโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาดี 
ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มร่ืนของ
ตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบ้ืองท่ี
เน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสันท่ีตัดกัน ดูโดดเด่น 

แปลกตา และเป็นเอกลกัษณ์อยา่งมาก ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน (1) 
1330 น าท่านเขา้สู่  Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB)สถานท่ีจดัการประชุม  ICN 

2017 - Congress Barcelona 2017  เพ่ือท าการลงทะเบียน และร่วมพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ 
1600 เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
 ที่พกั Hotel Front Maritim  หรือระดบัเดยีวกนั   

วนัที่สามของการเดินทาง 28  พฤษภาคม    2560 ประชุมทั้งวนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (2)  
หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางเทา้เขา้สู่การประชุม
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เขา้ร่วมประชุมต่อ…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั   
  ที่พกั Hotel Front Maritim  หรือระดบัเดยีวกนั   

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7


 

  

 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง  29  พฤษภาคม    2560 ประชุมทั้งวนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3)   
หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางเทา้เขา้ร่วมการประชุม
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 
บ่าย เขา้ร่วมประชุมต่อ………………………………………………………………………………….. 

......................................................................................................................................................... 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า (ตามอธัยาศยั)  

ที่พกั Hotel Front Maritim  หรือระดบัเดยีวกนั   

วนัที่ห้าของการเดินทาง  30  พฤษภาคม    2560 ประชุมทั้งวนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (4) 
หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางเทา้เขา้ร่วมประชุม
....................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 
บ่าย เขา้ร่วมประชุมต่อ…………………………………………………………………………………… 
 ....................................................................................................................................................................... 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 ที่พกั Hotel Front Maritim  หรือระดบัเดยีวกนั   

วนัที่หกของการเดนิทาง  31  พฤษภาคม    2560 ประชุมทั้งวนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)   
  หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางเขา้ร่วมประชุม

 .......................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................... 

 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 
 บ่าย เขา้ร่วมประชุมต่อ………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................... 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (6) 
 น าท่านชมโชว ์ระบ าฟลามิงโก ศิลปะระบ าสเปน หน่ึงในการแสดงท่ีข้ึนช่ือลือชา ไปทัว่โลก ทั้งท่วงท่า



 

  

การร่ายร าประกอบเสียงดนตรีท่ีเร้าใจสนุกสนาน 
 หลงัอาหาร เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
 ที่พกั Hotel Front Maritim  หรือระดบัเดยีวกนั   

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง  01  มถุินายน    2560 บาร์เซโลน่า – แมดริค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม (7) 
 หลงัอาหาร น าท่านชม เมืองบาร์เซโลน่า เมืองท่ีโดดเด่นไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของยุคเร

เนอซองส์ โดยเฉพาะผลงาน ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อนัโตนิโอ  เกาดิ (Antonio Gaudi) ผ่านชม
สถานท่ีส าคญัๆอาทิ ศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า, ผ่านชมอาคาร Casa Milà ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1906 
เป็นผลงานช้ินสุดทา้ยของ อนัตอนี เกาดี จุดเด่นอยู่ท่ีตวัอาคารภายนอกซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัถ ้าท่ีถูกเจาะ
ใหเ้ป็นหอ้งหบัต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน แสงไฟท่ีเล็ดลอดออกทางกระจกหนา้ต่างยงัท า
ให้อาคารหลงัน้ีดูสวยคลาสสิค ,ผ่านชมพิพิธภณัฑ ์Casa Batllo จุดเด่นอยู่ท่ีดา้นนอก  อาคารซ่ึงมีการ
ตกแต่งอยา่งสวยงาม ทั้งการวาดลวดลายและรูปแบบของระเบียงดูท่ีคลา้ยกบัปราสาทในเทพนิยาย จากนั้น
น าท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) ถือเป็นถนนช่ือดงัของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจาก
จะสะอาดสะอา้นและมีตน้ไมค้อยสร้างความร่มร่ืนใหต้ลอดทางแลว้ ยงัมีร้านคา้มากมาย โดยท่ีปลายสุด
ของถนนสายน้ีเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียค์ริสโตเฟอร์ โคลมับสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวีปอเมริกา
ในปี ค.ศ.1492   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
1400 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง แมดดริค โดยขบวนรถไฟด่วนท่ีเร็วท่ีสุดในยโุรป AVE  ท่ี  AVE 3142 ซ่ึง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สามารถท าระดบัความเร็วท่ี 320 กิโลเมตร/ชัว่โมง  จากระยะทาง 697  กิโลเมตร ใชเ้วลา 3.10 ชัว่โมง 
1710 ถึงสถานี MADRID-PUERTA DE ATOCHA  เปล่ียนการเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 



 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (9) 
 ที่พกั  ABBA  CASTILLA PLAZA HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัที่แปดของการเดินทาง  02  มถุินายน    2560 กรุงแมดริด 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม (10) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อดีตเมือง
 หลวงเก่าของสเปนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ
 สเปน ช่ือเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วฒันธรรม คือ คริสเตียน อิสลามและฮีบรู ตวัเมืองตั้งอยู่บน
 หนา้ผาสูงเบ้ืองล่างลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าตาโค 
 (Tajo) ซ่ึงเหมาะแก่การป้องกนัการรุกรานจาก ขา้ศึก น า
 ท่านเท่ียวชมเมือง ขา้มสะพานแบบ โรมนัดั้งเดิม (ปู
 เอนเต เด อลักานตารา)  บนเนินเขาท่านจะเห็นกสัตีโย 
 เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการขนาดใหญ่ท่ีชาวโรมนั
 สร้างข้ึนเพ่ือปก ปักษรั์กษาเมือง น าท่านสู่เขตเมือง
 เก่า ผา่น ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา  หน่ึงในประตู
 เมืองท่ีมีความส าคญัท่ีสุด น าท่านชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์ 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมความงามของ มหาวิหารโทเล
โด (Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ี
ยิ่งใหญ่สวยงาม แห่งหน่ึงของโลกใชเ้วลาสร้าง
ยาวนาน  แต่เดิมชาวมุสลิมใชเ้ป็นสุเหร่า ต่อมาได้
ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพ่ิมศิลปะ
แบบมูเดฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนแลว้เสร็จ
สมบูรณ์ในอีก 300 ปีถดัมา ภายในมีการตกแต่งอยา่ง

 งดงามวิจิตรดว้ยไมแ้กะสลกัและภาพสลกัหินอ่อน มุมดา้นในเป็นอลัคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดบัสุด
 ยอดในสมยัศตวรรษท่ี 16 จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพ่ือชมทิวทศันข์องเมืองโทเลโด ซ่ึง
 เป็นทิวทศันท่ี์จิตรกรช่ือดงัของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ไดเ้คยจ าลองลงบนแผ่นภาพอยา่งสวยงาม 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (11) 
บ่าย     น าท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด น าท่าน ผา่นชมน ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ท่ีสร้างอุทิศใหแ้ก่เทพธิดา
 ไซเบลีนเป็นสถานท่ีท่ีใชใ้นการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ
 ของเมือง ผา่นชมประตูชยัอาคาล่า  (Puerta De Alcala) ท่ี
 สร้างถวายพระเจา้ ชาร์ลส์ท่ี 3 จากนั้นน าท่านสู่ พลาซ่า มา
 ยอร์ (Plaza Mayor) ใกลเ้ขตปูเอตา้เดลซอล หรือประตูพระ



 

  

 อาทิตยซ่ึ์งเป็นจตุรัสใจกลางเมืองนบัเป็นจุดนบั กิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรท่ีศูนย)์ และยงั
เป็นศูนยก์ลางรถไฟใตดิ้นและรถเมลทุ์กสาย นอกจากน้ี ยงัเป็นจุดตดัของถนนสายส าคญัของเมืองท่ี
 หนาแน่นดว้ยร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ใหญ่มากมาย น า ท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีกบัตน้มา
โดร นา สญัลกัษณ์ของเมือง มีเวลาใหท่้านอิสระและชอ้ปป้ิงตาม อธัยาศยัแบบ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน (12) 
 ที่พกั  ABBA  CASTILLA PLAZA HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม (13)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12)  
 น าท่านเข้าชม  พระราชวัง
 หลวง (Palacio Real) ของ 
 กษตัริยฮ์วนคาลอส ตั้งอยู่บน
 เ นิ น เ ข า ริ ม ฝ่ั ง แ ม่ น ้ า
 แมนซานาเรส    มีความ
 สวยงาม โอ่อ่าอลงัการไม่แพ้
 พระราชวงัอ่ืนๆในทวีปยโุรป  เน่ืองจากแนวความคิด เปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวงัแวร์
 ซายส์และความสวยงามของ พระราชวงัลูฟวใ์นฝร่ังเศส  พระราชวงัหลวงแห่งน้ีจึงถูกสร้างดว้ยหินทั้งหลงั 
 ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตลบ์าร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝร่ังเศส และ อิตาเลียน  
 ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากมายถึง 2,830 หอ้ง ซ่ึงนอกจากจะมี การตกแต่งอย่าง งดงามแลว้ ยงัเป็นท่ีเก็บ
 ภาพเขียนช้ินส าคญัท่ีวาดโดยศิลปิน ในยุคนั้นรวมทั้งส่ิงของมีค าต่างๆ อาทิ พดัโบราณ, นาฬิกา, หนงัสือ, 
 เคร่ืองใช ้ ,อาวุธ ฯลฯ แลว้ชมอุทยานหลวงท่ีมีการเปล่ียนพนัธ์ุไมทุ้กฤดูกาลดอกไม้ งดงามตลอดปี ชม
 อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนท่ีตั้งอยู่เหนืออนุสาวรียด์อนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ (หาก
 พระราชวงัหลวงปิด ซ่ึงทางพระราชวงัจะไม่มีการแจง้ให้ทราบล่วงหน้า บริษทัจะจดัให้ท่านไดเ้ขา้ชม
 พระราชวงัฤดูร้อน อรานคูเอซ (Placio Real De Aranjuez) แทน ซ่ึงพระราชวงัดงักล่าวเป็นอดีตพระราชวงั
 ฤดูร้อนของกษตัริยส์เปน สร้างข้ึนในรัชสมยัของพระเจา้ฟิลลิปท่ี 2 ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความตระการ
 ตาของโคมไฟแชนเดอเรียร์และภาพวาดอดังดงามท่ีประดบัประดาอยูภ่ายในพระราชวงั)  
1200    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
1745 เดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 150/QR834 
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 (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์  ระหวา่งเวลา 0125 – 0210)  
1300   เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ. 
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