
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

มกรำคม - มิถุนำยน 2566 
( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

 
 

วันที่ 01   ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบิน

เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วันที่ 02    บำร์เซโลน่ำ – ยอดเขำ “มองต์จูอิค – เข้ำชมสวนกูเอล(มรดกโลก) 
                มหำวิหำรซำกรำด้ำ ฟำมิเลียร์ – ถนนลำรัมบรำ  
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปล่ียนเครื่อง  
07.40 น. ออกเดินทางสู่บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยเท่ียวบินท่ี TK1853 
10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางชมความงามของ “เมืองบาร์เซโลน่า” แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 
และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์
จูอิค”Mont Juic จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ คริส
โตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่  ท่ีออก
เดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่ เกาะ
แคริบเบียน และทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 น า
ท่านเก็บภาพมหาวิหารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ 
(Sagrada Familia)(ชมภายนอก) สัญลักษณ์แห่ง
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบ



 

 

ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานช้ันยอด ท่ีแสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาด้ี 
สถาปนิกผู้เล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเข้าชมภายใน ปาร์ค กูเอล (Park Guell) สวนมหัศจรรย์ แห่ง 
บาร์เซโลนา เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวในบาร์เซโลนาท่ีพลาดไม่ได้ ท่ีนี่โดดเด่นไปด้วยศิลปะงานโมเสค ซึ่ง
ออกแบบโดย อันตอนี เกาดี  อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet) สถาปนิกชาวคาตาลัน ประเทศสเปน ภายใน
สวนนั้นถูกตกแต่งไปด้วยงานปฎิมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมท่ีประดับตกแต่งลวดลายด้วยเครื่องกระเบ้ือง
โมเสคนับล้านช้ิน จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือ "มังกรโมเสค" (Mosaic dragon) ท่ีไต่คลานบนบันไดน ้าพุ 
อันเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก ปัจจุบันสวนสาธารณะปาร์ค กูเอลได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.2005 โดยสวนแห่งนี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญมากแห่งหนึ่งของ
เมืองบาร์เซโลนา 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์

เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอันเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆท่ีมีความ   ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสัน
เสน่ห์น่าประทับใจท้ังกลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและ
เส้ือผ้าแบรนด์เนมท้ัง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช้ันน าซึ่งมีร้านต้ังอยู่
ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, 
LOEWE และอื่นๆ อีก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พักที่: Fira Congress หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่03    บำร์เซโลน่ำ – นั่งกระเช้ำขึ้นเขำมอนต์เซอร์รัต - มหำวิหำรซำนตำมำเรีย เดอ  
                อันดอร์ร่ำ ลำ เวลลำ(ประเทศอันดอร์ร่ำ) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านเดินทางสู่ “มอนต์เซอร์รัต” (Montserrat) แคว้นคาตาโลเนีย เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งสเปน  สถานท่ี

ท่องเท่ียวและโบราณสถานท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่ง
มักจะมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกัน
ไป น าท่านขึ้นสู่ “ยอดเขามอนต์เซอร์รัต” ภูเขา
ศักด์ิสิทธิ์ (โดยกระเช้า) เพื่อชมความงดงามของ
มหาวิหาร “ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต” 
(Benedictine monastery of Santa Maria de 
Montserrat ) มีความพิเศษคือตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีมี
ระ ดับความ สูงประมาณ  1,200 เมตร และ



 

 

ลักษณะของภูเขาท่ีมีรูปร่างหยักและสูงใหญ่ ความแปลกนี้คงเป็นจุดหนึ่งท่ีท าให้ผู้คนหล่ังไหลกันมาท่องเท่ียว 
เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “อันดอร์รา ลา เวลลา” Andorra la Vella เป็นเมืองหลวงกลางหุบเขาของประเทศอันดอร์ราซึ่ง

ต้ั งอยู่ บ น ความ สู งถึ ง  1 ,023  เมตร  เห นื อ
ระดับน ้าทะเล กลางเทือกเขาพิเรนีสระหว่าง
ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปน อุตสาหกรรม
หลักของเมืองนี้การท่องเท่ียว ถึงแม้ว่าประเทศจะ
มีรายได้น าเข้าจากการเป็นแหล่งหลบภาษี นอก 
จากนั้นยังมีสินค้าพื้นเมืองอย่างเฟอร์นิเจอร์และ
บรั่นดี มีเวลาให้ท่านเดินเลือกสินค้าท่ีระลึกต่างๆ 
ในเขตบาร์รี อันติก (Barri Antic) เขตเมืองเก่าท่ี
ทีช่ือเสียงของเมือง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Hotel Roc Blanc หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ 04    ลำเวลลำ(อันดอร์รำ) – กำร์กำซอน - ป้อมปรำกำรกำกำร์ซอน(มรดกโลก) – เมือง
ตูลูซ  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองการ์กาซอน” (CARCASSONNE) คืออีกเมืองท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงของแคว้นล็องก์ดอค-รูซี
ยง และยังเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มา
ต้ังแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน ซึ่งได้รับการยอมรับว่า
เป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่นแห่งหนึ่ง
ของประเทศฝรั่งเศส  น าท่านเท่ียวชม เมืองการ์
ก าซ อ น  แ ยก อ อ ก เป็ น ส อ ง ส่ วน  “CITÉ DE 
CARCASSONNE” เมืองเก่าล้อมรอบด้วยก าแพง
เมือง และ “VILLE BASSE” เป็นเมืองใหม่เป็น
บริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่านั่นเองป้อม
ปราการยุคกลางประจ าเมือง แต่ก่อนจะเข้าไปสู่
อาณาเขตป้อมปราการนั้น ผ่านชมสะพานวิเยอร์ 
(PONT VIEUX) ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่น ้า
โอ ด  (AUDE)  ป้ อ ม ป ร า ก า ร ก า ก า ร์ ซ อ น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5


 

 

(FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่น ซึ่งภายในป้อมปราการนั้นประกอบไปด้วย
ถนนและโบสถ์สมัยโกธิค ซึ่งอยู่เขตของก าแพงขนาดใหญ่จ านวนสองช้ันและหอ 53 หอ เพื่อล้อมรอบปราสาทและ
อาคารโดยรอบก าแพง ปราสาทการ์กาซอน (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทท่ีต้ังอยู่ภายในรั้วก าแพง
เมือง อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางของกาการ์ซอนยุคกลาง ซึ่งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็น

เทศบาลในจังหวัดโอต-การอน ทางตอนใต้ของ
ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของแคว้นมีดี-ปีเร
เน  ซึ่ ง ติดกับป ระ เทศส เป น  แ ต่มีพ รมแดน
ธรรมชาติ คือ เทือกเขาพิเรนีสค่ันไว้ ตูลูซเป็น
เมืองใหญ่อันดับท่ี ส่ีของประเทศฝรั่งเศส  เป็น
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการบินของโลก โดย
เป็นท่ีต้ังของส านักงานใหญ่และโรงงานของแอร์
บัส นอกจากนี้ยังเป็นท่ีต้ังของส านักงานใหญ่ของอินเทลภาคพื้นยุโรปตลอดจนหน่วยงานด้านอวกาศของฝรั่งเศส 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Mercure Toulouse Campans Caffa Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่ 05      ตูลูซ – นีม – อำวีญง(เมืองแห่งพระสันตะปำปำ) - สะพำนปงต์ ดู กำร์ – มำร์เซย  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนีม” (Nimes) หรือ นีเมส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดการ์  ในแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง 



 

 

ประเทศฝรั่งเศส เมืองนีมเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี นับต้ังแต่สมัยจักรวรรดิโรมันเป็นต้นมา 
และยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักอีกแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมืองนีมเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญใน
สมัยโรมโบราณ รวมท้ังอัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ วิหารโรมัน (แมซงกาเร) และหอคอยมาญ ซึ่งสถานท่ีท้ังสาม
ยังคงอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ จนเมืองนีมได้ถูกเรียกเป็น “กรุงโรมแห่งฝรั่งเศส” น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานปงต์ 
ดู การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งน ้าโรมันโบราณ เพื่อใช้เป็นสะพานส่งน ้าของเมืองนีมส์ (Nimes) ระยะทางยาว
เกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผ่านแม่น ้าการ์ด (Gard) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1985 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวีญง” (Avignon) เป็นเมืองหลักของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้นโพรว็องซาลป์โกตดาซูร์ 

ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และยังเป็นเมือง
หลวงของจังหวัดโวกลูซ อาวีญง ได้ถูก
ขนานนามว่า “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” 
เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นท่ีประทับของ
สมเด็จพระสันตะปาปา (รวมท้ั งพระ
สันตะปาปาเท็จ) ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1309 - 
ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้ง
ใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) 
นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมือง
ในประเทศฝรั่งเศสท่ียังมีก าแพงเมืองเก่าท่ี
ยังอยู่ ในสภาพสมบูรณ์  และยังมี ศูนย์
ประวัติศาสตร์ พระราชวังพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งท้ังหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995 ได้เวลาอันสมควร จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองมาร์เซย์” 
(Marseille) เมืองท่าท่ีส าคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าท่ีงดงาม ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นประตูเมดิเตอร์
เรเนียนของฝรั่งเศส 



 

 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่: Novotel Marseille Est, Hipark Design Suites Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ 06    มำร์เซย์ – หมู่บ้ำน มูสตเิย แซงก์ มำรี(เมืองเล็กทีส่วยงำม) – คำนน์ – นีซ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้าน มูสติเยร์ส แซงต์ มารี” “หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส” หมู่บ้าน มูสติ
เยร์ส แซงต์ มารี Moustiers-Sainte-Marie หรืออีกช่ือหนึ่งคือ หมู่บ้านแห่งดวงดาว ต้ังอยู่ระหว่างหน้าผา 2 หน้า
ผ า ด้ ว ย กั น ใน  Provence-Alpes-Côte 
d'Azur หมู่บ้านนี้ ต้ังอยู่ 760 เมตรเหนือ
ระดับน ้าทะเล มีผู้อยู่อาศัยเพียง 694 คน
เท่านั้น เป็นหมู่บ้านท่ีสวยงามมากท่ีสุดจน
ได้รับเลือกให้เป็น Un Les Plus Beaux 
Village De France (One of the most 
beautiful villages of france) จากนั้ น 
น าชม จุดส า คัญ ท่ี สุดของ เมื อ งนี้  อั น
ได้แก่  ดวงดาว (I’Etoile) ซึ่ งมี เรื่องเล่า
ขานต่อกันมาว่า อัศวินคนหนึ่งซึ่งตกไป
เป็นเชลยศึกในช่วงสงครามครูเสด ได้ต้ังอธิษฐานว่า “หากมีโอกาสได้กลับบ้านอีกครั้ง จะน าดวงดาวไปแขวนไว้
ระหว่างยอดเขา ณ หมู่บ้านของข้า” แสดงว่าค าอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง จึงมีดาวแขวนให้เราเห็นอยู่จนทุกวันนี้ 
ส าหรับ I’Etoile ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสมหวังในการขอพร มีขนาดวัดได้ 1.25 เมตร ส่วนโซ่ท่ีแขวนดาวไว้
ยาว 135 เมตร น ้าหนัก 150 กิโลกรัม และมิได้คงทนถาวรตลอดไปในรอบหนึ่งร้อยปี จะมีอันตกลงมา แล้วต้อง
เปล่ียนขึ้นไปใหม่อยู่ 2 ครั้งด้วยกัน เนื่องจากเมืองนี้ต้ังอยู่บนภูเขา ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งคือ การได้เห็น
บ้านเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขา ท้องฟ้า และแน่นอน เมื่อมองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎให้เห็นอยู่ด้วย 
ไฮไลท์ของหมู่บ้านแห่งนี้อีกหนึ่งอย่างคือ เครื่องปั้นดินเผาท่ีเรียกว่า Faïence เป็นภาชนะท่ีท าจากดินเผา เครื่อง
เซรามิก ท่ีนี่ท ากันมาเนิ่นนานต้ังแต่ศตวรรษท่ี 17 ได้ช่ือว่าเป็นเครื่องดินเผาท่ีท าได้ประณีตท่ีสุดในประเทศ ถึง
ขนาดพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ยังโปรดให้ส่ังเข้าไปใช้ภายในวังอีกด้วย 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคานส์” (CANNES) เป็นเมืองท่ีสองของการท่องเท่ียวฝรั่งเศสตอนใต้ เป็น เมืองท่ีจัดงานท่ี
มี ช่ือเสียงไปท่ัวโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ 
(CANNES FILM FESTIVAL) เป็นเทศกาลท่ีมีมา
ต้ังแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในโลกเทศกาลหนึ่ง อาคารท่ีใช้ในการ
จัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ช้ันในช่วง
เทศกาล อาคารจึงจะได้รับการตกแต่งให้ดูเลิศหรู
อลังการสักครั้งหนึ่งท่ี  ลานด้านหน้าอาคาร มี
รอยประทับเท้าพร้อม ลายเซ็นของดาราฮอล
ลีวู๊ด มีช่ือหลายคน หากใครท่ีคล่ังไคล้ดาราแล้ว
ละก็พลาดไม่ได้ท่ีกับการวัดรอยมือดาราคนโปรดท่ีหน้าปาเล่ เด เฟสติวาล PALAIS DES FESTIVALS ท่ีเหล่าดารา
ช่ือดังท้ังหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นท่ีระลึก 
เมืองคานส์ยังเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริม
ชายหาดริเวียร่า และถนนท่ีทอดยาวริมชายหาด
ท่ีเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัว
เ ซ ท  LA PROMENADE DE LA CROISETTE 
นอกจากนี้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ ของ
บรรดามหาเศรษฐีท้ังหลายด้วย น าท่านออก
เดินทางสู่ “เมืองนีซ” (NICE) เมืองตากอากาศใน
เขตโก๊ตดาชูร์ น าท่านเท่ียวชม “เมืองเก่านีซ”  Old Nice ถ่ายรูปคู่กับ จัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสซึ่งประดับด้วยไม้ดอก
นานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปล่ียนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีน ้าพุสวยงามและ
อาคารทรงคลาสสิกต้ังอยู่เรียงราย  ซึ่งนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็น
ย่านซื้อของฝากจากนีซในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเล่ียนให้ชิม เป็นท่ีอยู่ของพวกคนพื้นเมือง มีโบสถ์เก่าสมัยค
ริสศตวรรษท่ี18 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่: Novotel Nice Arenas, Park Inn By Radisson Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
 

วันที่ 07      นีซ – กรำซ – แซงต์ปอล เดอ วองซ์ – กรุงมอนติ คำร์โล - วิหำรโมนำโค – เจนัว    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 



 

 

น าท่านแวะ “หมู่บ้านกราซ” (Grasse) เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นจุดก าเนิดของความโด่งดัง ท่ีท าให้ฝรั่งเศสนั้นกลายเป็น
ดินเเดน เเห่งน ้าหอม กราซเป็นเเหล่งผลิตน ้าหอมท่ีใหญ่ท่ีสุดของ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
ท้อ งถิ่ น  ณ  โร งงาน กั ล ลิม าร์ด  (Galimard) 
โรงงานผลิตน ้าหอมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของแคว้นโพ
วองซ์ พร้อมรับส่วนลด และของท่ีระลึกจาก
โรงงาน น าท่านออกเดินทางสู่ แซงต์ปอล เดอ 
วองซ์ เมืองโบราณบนยอดเขา ท่ีสวยและสมบูรณ์
ท่ีสุดในโพวองซ์ เคยถูกโรมันยึดครอง ในยุคกลาง
เมืองถูกรุกรานจากสเปน กษัตริย์ฟรองซัวส์ท่ี 1 
แห่งฝรั่งเศส โปรดให้สร้างก าแพงหินล้อมรอบ
เมือง ความขลังและสวยงามดึงดูดศิลปินมารังสรรค์งานท่ีนี่ ท้ังนักเขียน นักกวี นักแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ ล้วน
แต่หลงเสน่ห์แซงต์ปอล เดอ วองซ์ น าท่านเดินทางสู่กรุงมอนติ คาร์โล มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระท่ีต้ังอยู่ทางตอนใต้
ของฝรั่งเศส  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “กรุงมอนติ คาร์โล” เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซึ่งเป็นท่ีประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นต้ังอยู่บน

หน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง น าท่านชมลานพระราชวังแห่งโมนาโค ซึ่งเป็นท่ีประทับ
ของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบัน น าท่าน
เข้าชมภายในวิหารโมนาโค ท่ีสร้างในรูปแบบนี้
โอโรมานซ์ เป็นท่ีฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซ
แห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี ชม
ความหรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส 
โรงแรมสุดหรูของมอนติ คาร์โล (หากท่าน
ต้องการเข้าชมด้านในกรุณาใส่เส้ือสูท) เดินเล่น
ไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไป
ด้วยอาคารบ้ าน เรือน ร้ าน ค้า ท่ีมี รูปแบบ
สถาปัตยกรรมอันงดงามต่ืนตาต่ืนใจมากมาย ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของโมนาโค และสามารถมองเห็นท่าเรือซึ่งมี
เรือยอร์ช จอดอยู่เรียงราย เมืองโมนาโคแม้จะเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีธรรมชาติรายล้อม มากมายแต่ก็เต็มไปด้วย
วัฒนธรรม และความงามของสถานท่ีอันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ “เมืองเจนัว”  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารภายในท่ีพัก  

พักที่: Mercure Genova Hotel, NH Hotel Genoa หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



 

 

 
 

วันที่ 08   เจนัว – อนุสำวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - ช้อปปิ้ง Sereavalle Designer Outlet – 
มิลำน  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
น าท่านนั่งรถโค้ชชมเมืองโดยรอบ ซึ่งบริเวณก าแพงเมือง เป็นศิลปะท่ีมีมาต้ังแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเจนัวได้
กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีมีช่ือเสียง และยังมีตึก
รามโบราณในแบบสถาปัตยกรรมชาวโรมัน ซึ่ง
ล้วนแต่มีอายุมากกว่า 500 ปี ขึ้นไป น าท่านผ่าน
ชม  “ อ นุ ส า วรี ย์ ค ริ ส โต เฟ อ ร์  โค ลั ม บั ส ” 
Columbus monument นัก เดิน เรือ ท่ีมีบ้ าน
เกิดท่ีเมืองเจนัวแห่งนี้ หรือท่ีเช่ือกันว่าเป็นชาว
ยุโรปคนแรกท่ีค้นพบทวีปอเมริกา ผ่านชมชายฝ่ัง
ทะเลท่ีช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้แก่เมืองนี้ 
 

*** อิสระอาหารกลางวันเพือ่ความสะดวกในการช้อปปิ้ง *** 
 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ท่ีมีพื้ น ท่ี ช้อปปิ้ งมาก ท่ี สุดของยุ โรป และ
บริหารงานโดย McArthurGlen Group เครือธุรกิจ Outlet ช้ันน าของยุโรป ซึ่งมี 13 แห่งในสหราชอาณาจักร 
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี ร้านค้าใน Serravalle มีท้ังหมดกว่า 180 ร้าน แหล่งช้อปปิ้งท่ีพร้อม
มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบหรูหรา ด้วยร้านค้าท่ีน าเสนอแฟช่ันแบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ 
อาทิ Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess ฯลฯ 
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองมิลาน”  เมืองส าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ต้ังอยู่บริเวณท่ีราบลอม
บาร์ดี   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก 

พักที่: Holiday Inn Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่ 09   มิลำน – ชมเมือง - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


 

 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ี
พัก 

น าท่านชม“ ปราสาทสฟอร์เซสโก้  ” ปราสาท
สวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวก
ตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ านักของผู้น าเผด็จ
การในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มี
เวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน ้าพุท่ี
โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้  น า
ท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โ  ตมโหฬาร สร้าง
ขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกท่ีใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นท่ีต้ังของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงม้า รายล้อม
ด้วยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคหรือ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis 
Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel ฯลฯ  

19.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1876 
23.40 น. เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปล่ียนเครื่อง) 

 

วันที่ 10  กรุงเทพฯ 
01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

*************************************************** 
 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดย บริษัทฯได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า// มิลาน-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 

อัตรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง       ผู้ใหญ่ 

    พักห้องละ 2 ท่าน 
     เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
      พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
   พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พักเด่ียว 

16 – 25 ม.ค. 66 85,900 85,900 85,900    19,000 
23ม.ค.-01ก.พ. 66 85,900 85,900 85,900    19,000 
06 – 15 ก.พ. 66 85,900 85,900 85,900    19,000 
20ก.พ.-01มี.ค. 66 85,900 85,900 85,900    19,000 
06 – 15 มี.ค. 66 85,900 85,900 85,900    19,000 
13 – 22 มี.ค. 66 85,900 85,900 85,900    19,000 
20 – 29 มี.ค. 66 85,900 85,900 85,900    19,000 
17 – 26 เม.ย. 66 89,900 89,900 89,900    19,000 
27เม.ย.-06พ.ค. 66 93,900 93,900 93,900    19,000 
15 – 24 พ.ค. 66 89,900 89,900 89,900    19,000 
02 – 11 มิ.ย. 66 89,900 89,900 89,900    19,000 
16 – 25 มิ.ย. 66 89,900 89,900 89,900    19,000 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ** 



 

 

2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 
12 ช.ม./วัน  

3. โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ี
มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อันเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

5. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท) 

3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (16 ยูโร) 

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

6. ค่าผกผันของภาษีน ้ามันท่ีทางสายการบินแจ้งเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 

และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 

ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน ห้องพักท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้ง
ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
ส ารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะ
ส ารองยานพาหนะ 

 



 

 

เงื่อนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าท่ีต้อง 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 % 
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 

 หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ ำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม
เห็นฟัน ข้ึนอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  
*** กรณีค้ำขำย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีชื่อผู้เดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกนิ 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงาน พร้อม
สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก 
สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการย่ืนได้) ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

 หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรง
กับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางท้ังสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง) 



 

 

 ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

 ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำ
มี) 

*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ระบุ

เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 

 


