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บารเ์ซโลน่า-ยอดเขามองตจู์อคิ-สนามกฬีาโอลมิปิค-มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร-์ถนนลารมับรา 

มอนตเ์ซอรร์ตั-มหาวหิารซานตามาเรยี เดอ มอนตเ์ซอรตั-อนัดอรร์า ลาเวลลา-การก์าซอน 
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วนัที ่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
23.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ

ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ EMIRATES AIRLINE  พรอ้มเจา้หน้าทีค่อยดูแลเชค็สมัภาระและบตัร
ทีน่ั่งบนเครือ่ง 

วนัที ่2        บารเ์ซโลน่า-ยอดเขามองตจู์อคิ-สนามกฬีาโอลมิปิค-มหาวหิารซากราดา้ ฟามเิลยีร-์ 
  ถนนลารมับรา  
03.30 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่EK377 
06.55 น. เดนิทางถงึประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์พกัเปลีย่นเครือ่ง   
08.15 น. ออกเดนิทางสูบ่ารเ์ซโลน่า โดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINE เทีย่วบนิที ่EK185 
13.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตบิารเ์ซโลน่า ประเทศสเปน หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้ เมอืง 

และดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้   
น ำท่ำน ชมความงามของเมอืงบารเ์ซโลน่า แวะบนัทึกภำพกบั 
สนำมกฬีำโอลมิปิค 1992 และชมทวิทศันร์อบตวัเมืองบน ยอดเขา
มองตจู์อคิ Mont Juic จำกน้ันผ่ำนชม  อนุสาวรยี ์ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสั นักเดนิเรอืผูย้ิง่ใหญ่ทีอ่อกเดนิทำงจำกกรงุบำรเ์ซโลนำ ไป
พบหมู่ เกำะแคริบเบียนและทวีปอเมร ิกำในปี ค.ศ.1492 แวะ
บนัทกึภำพกบัมหำวหิำรซำกรำดำ้ ฟำอมิเลยีร ์(Sagrada Familia) 
(ดำ้นนอก) สญัลกัษณแ์ห่งสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีสู่งใหญ่ถงึ 170 เมตร ออกแบบกอ่สรำ้งอย่ำงสวยงำมแปลกตำ ตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1882 เป็นผลงำนช ัน้ยอดทีแ่สดงถงึอจัฉรยิภำพของ อนัโตนี เกำดี ้สถำปนิกผูเ้ลือ่งช ือ่ มหำวหิำรแห่งนี ้น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่ถนนชอ้ปป้ิงสำยใหญ่ของบำรเ์ซโลนำ “ถนนลารมับลา” Larambla ย่ำนทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของ
บำรเ์ซโลนำแหล่งท่องเทีย่วอนัเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนทุกวยัถนนสำยเล็กๆ ทีม่ีควำม  ยำวเพยีง1.2 กโิลเมตรแต่มี
สสีนัเสน่หน่์ำประทบัใจทัง้กลำงวนัและกลำงคนือสิระใหท่้ำนไดช้อ้ปป้ิง ตำมอธัยำศยั ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้
และเสือ้ผำ้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมช ัน้น ำซึง่มี
รำ้นตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้สินคำ้อำทิ LOUIS VUITTON, 
CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืน่ๆ  

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่:        Fira Congress หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่3        บารเ์ซโลน่า-มอนตเ์ซอรร์ตั-มหาวหิารซานตามาเรยี เดอ มอนตเ์ซอรตั-อนัดอรร์า ลาเวลลา 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “มอนตเ์ซอรร์ตั” (Montserrat) แควน้คำตำโล

เนีย เสน่หค์วำมเกำ่แกแ่ห่งสเปน สถำนทีท่่องเทีย่วและโบรำณสถำนที่

มีช ือ่เสยีงหลำยแห่งมกัจะมีเสน่หแ์ละเอกลกัษณเ์ฉพำะตวัแตกต่ำงกนั
ไป น ำท่ำนขึน้สู่ “ยอดเขามอนตเ์ซอรร์ตั” ภูเขำศกัดิส์ิทธิ ์(โดย
กระเชำ้) เพื่อชมควำมงดงำมของมหำวิหำร “ซานตามาเรยี เดอ 
มอนตเ์ซอรร์ตั” (Benedictine monastery of Santa Maria 
de Montserrat ) มคีวำมพเิศษคอืตัง้อยู่ในหุบเขำทีม่รีะดบัควำมสูง
ประมำณ 1,200 เมตร และลกัษณะของภเูขำทีม่รีปูรำ่งหยกัและสูงใหญ่ ควำมแปลกนีค้งเป็นจดุหน่ึงทีท่ ำใหผู้ค้น
หลัง่ไหลกนัมำท่องเทีย่ว 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “อนัดอรร์า ลาเวลลา” Andorra la Vella เป็น

เมอืงหลวงกลำงหุบเขำของประเทศอนัดอรร์ำ ตัง้อยู่บนควำมสงู 1,023 
เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล เทือกเขำพิเรนีสระหว่ำงประเทศฝร ัง่เศสกบั
ประเทศสเปน อุตสำหกรรมหลักของเมืองคือดำ้นกำรท่องเที่ยว 
ถึงแมว้่ำประเทศจะมีรำยไดน้ ำเขำ้จำกกำรเป็นแหล่งหลบภำษี 
นอกจำกน้ันยงัมสีนิคำ้พืน้เมอืงอย่ำงเฟอรนิ์เจอรแ์ละบร ัน่ด ี

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่:       Hesperia Andorra La Vella หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่4         อนัดอรร์า ลาเวลลา-การก์าซอน-ป้อมปราการกาการซ์อน-ตูลูซ  
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

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


 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองการก์าซอน” (CARCASSONNE) คือ
อีกเมืองท่องเทีย่วทีม่ีช ือ่เสียงของแควน้ล็องกด์อค-รูซยีง และยงัเป็น
เมืองทีม่ีประวตัศิำสตรอ์นัเก่ำแก่มำตัง้แต่ยุคสมยัก่อนโรมนั ซึง่ไดร้บั
กำรยอมรบัว่ำเป็นเมืองป้อมปรำกำรยุคกลำงทีโ่ดดเด่นแห่งหน่ึงของ
ประเทศฝร ัง่เศส  น ำท่ำนเทีย่วชม เมืองกำรก์ำซอน แยกออกเป็นสอง
ส่วน “CITÉ DE CARCASSONNE” เมืองเก่ำลอ้มรอบดว้ยก ำแพง
เมือง และ “VILLE BASSE” เป็นเมืองใหม่เป็นบรเิวณปรมิณฑล
รอบตวัเมืองเก่ำน่ันเองป้อมปรำกำรยุคกลำงประจ ำเมือง แต่ก่อนจะ
เขำ้ไปสู่อำณำเขตป้อมปรำกำรน้ัน ผ่านชมสะพานวิเยอร ์
(PONT VIEUX) ทีส่รำ้งขึน้เพือ่ใชใ้นกำรขำ้มแม่น ้ำโอด (AUDE)  
ป้อมปรำกำรกำกำรซ์อน (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อม
ปรำกำรยุคกลำงทีโ่ดดเด่น ภำยในป้อมปรำกำรน้ันประกอบไปดว้ย
ถนนและโบสถส์มยัโกธิค ซึง่อยู่เขตของก ำแพงขนำดใหญ่จ ำนวน
สองช ัน้และหอ 53 หอ เพื่อลอ้มรอบปรำสำทและอำคำรโดยรอบ
ก ำแพง ปรำสำทกำรก์ำซอน (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปรำสำททีต่ ัง้อยู่ภำยในร ัว้ก ำแพงเมอืง อกีทัง้ยงั
เป็นศูนยก์ลำงของกำกำรซ์อนยุคกลำง ต่อมำไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 
1997 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็นเทศบำลในจงัหวดัโอต-กำรอน ทำงตอนใตข้องประเทศ

ฝร ัง่เศส เป็นเมอืงหลวงของแควน้มดี-ีปีเรเน ซึง่ตดิกบัประเทศสเปน แต่มพีรมแดนธรรมชำต ิคอื เทอืกเขำพเิรนีส
คั่นไว ้ตูลูซเป็นเมืองใหญ่อนัดบัทีส่ีข่องประเทศฝร ัง่เศส เป็นศูนยก์ลำงดำ้นอุตสำหกรรมกำรบินของโลก โดย
เป็นทีต่ ัง้ของส ำนักงำนใหญ่และโรงงำนของแอรบ์สั นอกจำกนีย้งัเป็นทีต่ ัง้ของส ำนักงำนใหญ่ของอนิเทลภำคพืน้
ยุโรปตลอดจนหน่วยงำนดำ้นอวกำศของฝร ัง่เศส 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่:         Hotel Badajoz Center  หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่5         ตูลูซ-นีม-อาวญีง (เมอืงแหง่พระสนัตะปาปา)-สะพานปงต ์ดู การ-์มารเ์ซย ์ 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “เมอืงนีม” (Nimes) หรอื นีเมส เป็นเมอืงหลวง

ของจงัหวดักำร ์ในแควน้ล็องกด็์อก-รูซยีง ประเทศฝร ัง่เศส เมืองนีม
เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนนับพนัปี นับตัง้แต่สมยัจกัรวรรดิ
โรมนัเป็นตน้มำ และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วหลกัอกีแห่งหน่ึงทำงตอนใต ้
ของประเทศฝร ัง่เศส เมืองนีมเป็นทีต่ ัง้ของสถำนทีส่ ำคญัในสมยัโรม
โบรำณ รวมทัง้อฒัจนัทรแ์บบโรมนัโบรำณ วิหำรโรมนั (แมซงกำเร) 
และหอคอยมำญ ซึง่สถำนที่ทัง้สำมยงัคงอยู่ในสภำพที่สมบูรณ ์จน
เมอืงนีมไดถู้กเรยีกเป็น “กรุงโรมแหง่ฝร ัง่เศส” 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมอืงอาวญีง” (Avignon) เป็นเมืองหลกัของ

เขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้โพรว็องซำลป์โกตดำซรู ์ทำงภำคใตข้อง
ประเทศฝร ัง่เศส ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำโรน ในปัจจุบนัเป็นเมืองทีม่ีขนำด
ใหญ่ที่สุด และยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโวกลูซ อำวีญง ไดถู้ก
ขนำนนำมว่ำ “เมอืงแหง่พระสนัตะปาปา” เน่ืองจำกในอดตีน้ันเคย
เป็นทีป่ระทบัของสมเด็จพระสนัตะปำปำ (รวมทัง้พระสนัตะปำปำเท็จ) 
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในชว่งของกำรแตกแยกคร ัง้ใหญ่
ของครสิตจกัร (Catholic Schism) นอกจำกนีอ้ำวญีงยงัเป็นหน่ึงในไม่กีเ่มืองในประเทศฝร ัง่เศสทีย่งัมีก ำแพง
เมืองเกำ่ทีย่งัอยู่ในสภำพสมบูรณ ์และยงัมีศูนยป์ระวตัศิำสตร ์พระรำชวงัพระสนัตะปำปำ สะพำนอำวญีง ทีย่งัอยู่
ในสภำพด ีทัง้หมดนีไ้ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโกเมือ่ปีค.ศ. 1995 ไดเ้วลำอนัสมควร 
น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบั สะพำนปงต ์ดู กำร ์(Pont du Gard) สะพำนส่งน ้ำโรมนัโบรำณ เพือ่ใชเ้ป็นสะพำนส่งน ้ำ
ของเมืองนีมส ์(Nimes) ระยะทำงยำวเกอืบ 50 กโิลเมตร ทอดผ่ำนแม่น ้ำกำรด์ (Gard) ซึง่องคก์ำรยูเนสโกได ้
ยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985 จำกน้ันเดินทำงสู่ “เมอืงมารเ์ซย”์ (Marseille) เมืองท่ำทีส่ ำคญั
ของประเทศฝร ัง่เศส เป็นเมอืงชำยหำดรเิวยีรำ่ทีง่ดงำม ซึง่ไดช้ ือ่ว่ำเป็นประตูเมดเิตอรเ์รเนียนของฝร ัง่เศส 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่:       NOVOTEL MARSEILLE EST หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
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วนัที ่6        มารเ์ซย-์เอก็ซ ์ออง โพรวองส-์หมู่บา้นมูสตเิย แซงก ์มาร ี(สวยทีสุ่ดในฝร ัง่เศส)-นีซ 
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่  “เมืองเอ็กซ ์ออง โพรวองส”์ (Aix en 

Provence) ใหท่้ำนเดินเล่นชมเมืองเพือ่สมัผสักบัวิถชีวีิตของชำว
โพรวองส ์กบัผลิตภณัฑพ์ืน้บำ้น ผกั และผลไมส้ดๆ จำกไร ่ตลำด
ดอกไมส้ด พรอ้มชมอำคำรบำ้นเรอืนสไตลบ์ำรอ็คทีห่รูหรำ ซึง่อดตี
เคยเป็นเมอืงเกำ่แกใ่นสมยัโรมนัทีม่คีวำมรุง่เรอืงเป็นอย่ำงมำก ต่อมำ
มีกำรปรบัปรุง และมีกำรก่อสรำ้งอำคำรทีส่วยงำมมำกขึน้ ปัจจุบนัจงึ
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีควำมส ำคัญเมืองหน่ึง โดยเฉพำะช่วงที่มี
เทศกำลดนตรใีนเดอืนกรกฎำคม น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ "หมู่บา้นที่

สวยที่สุดในประเทศฝร ัง่เศส" หมู่บา้น มูสติเย แซงก ์มาร ี
Moustiers-Sainte-Marie หรืออีกชือ่หน่ึงคือ หมู่บ ้านแห่ง
ดวงดาว ตัง้อยู่ระหว่ำงหน้ำผำ 2 หน้ำผำดว้ยกนัใน Provence-
Alpes-Côte d'Azur หมู่บำ้นนีต้ ัง้อยู่ 760 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล 
มีผูอ้ยู่อำศยัเพยีง 694 คนเท่ำน้ัน เป็นหมู่บำ้นทีส่วยงำมมำกทีสุ่ดจน
ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น Un Les Plus Beaux Village De France (One 
of the most beautiful villages of france)  จ ำก น้ันน ำชม
จุดส ำคญัทีสุ่ดของเมอืงนี ้อนัไดแ้ก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึง่มีเร ือ่งเล่ำขำนต่อกนัมำว่ำ อศัวนิคนหน่ึงซึง่ตกไป
เป็นเชลยศกึในชว่งสงครำมครเูสด ไดต้ัง้อธษิฐำนว่ำ “หำกมโีอกำสไดก้ลบับำ้นอกีคร ัง้ จะน ำดวงดำวไปแขวนไว ้
ระหว่ำงยอดเขำ ณ หมู่บำ้นของขำ้” แสดงว่ำค ำอธษิฐำนของเขำคงเป็นจรงิ จงึมีดำวแขวนใหเ้รำเห็นอยู่จนทุก
วนันี้ ส ำหรบั I’Etoile ถือเป็นสญัลกัษณข์องควำมสมหวงัในกำรขอพร มีขนำดวดัได ้1.25 เมตร ส่วนโซท่ี่

แขวนดำวไวย้ำว 135 เมตร น ้ำหนัก 150 กโิลกรมั และมไิดค้งทนถำวรตลอดไป ในรอบหน่ึงรอ้ยปีจะมอีนัตกลง
มำ แลว้ตอ้งเปลีย่นขึน้ไปใหม่อยู่ 2 คร ัง้ดว้ยกนั เน่ืองจำกเมืองนีต้ ัง้อยู่บนภูเขำ ควำมสวยงำมอกีอย่ำงหน่ึงคอื 
กำรไดเ้ห็นบำ้นเรอืนสวยๆ โดยมฉีำกหลงัเป็นภเูขำ ทอ้งฟ้ำ และเมือ่มองดีๆ  จะมดีำวดวงน้ันปรำกฎใหเ้ห็นอยู่ดว้ย 
ไฮไลทข์องหมู่บำ้นแห่งนีอ้กีหน่ึงอย่ำงคอื เคร ือ่งป้ันดนิเผำทีเ่รยีกว่ำ Faïence เป็นภำชนะทีท่ ำจำกดนิเผำ เคร ือ่ง
เซรำมิก ทีน่ี่ท ำกนัมำเน่ินนำนตัง้แต่ศตวรรษที ่17 ไดช้ ือ่ว่ำเป็นเคร ือ่งดนิเผำทีท่ ำไดป้ระณีตทีสุ่ดในประเทศ ถงึ
ขนำดพระเจำ้หลุยสท์ี ่14 ยงัโปรดใหส้ัง่เขำ้ไปใชภ้ำยในวงัอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ “เมอืงนีซ” (NICE) เมืองตำกอำกำศในเขต

โกต๊ดำชรู ์น ำท่ำนเทีย่วชม “เมืองเก่ำนีซ” OLD NICE ถ่ำยรูปคู่กบั 
จตัุรสัเมสซน่ิำ จตัุรสัซึง่ประดบัดว้ยไมด้อกนำนำพนัธุ ์เชน่ ดอก
กุหลำบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนไปตำมฤดูกำล 
นอกจำกน้ันยงัมีน ้ำพุสวยงำมและอำคำรทรงคลำสสกิตัง้อยู่เรยีงรำย  
ซึง่นิยมทำสสีนัสดใสตำมแบบอำคำรสถำปัตยกรรมทำงตอนใตข้อง
ฝร ัง่เศส เป็นย่ำนซือ้ของฝำกจำกนีซในรำคำถูก มีไอศกรมีแบบ
อิตำเลีย่นใหช้มิ เป็นทีอ่ยู่ของพวกคนพืน้เมือง มีโบสถเ์ก่ำสมยัครสิ
ศตวรรษที ่18 อสิระใหท่้ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงและสนิคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่:       NOVOTEL NICE ARENAS หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่7        นีซ-แซงตป์อล เดอ วองซ-์คานส-์มอนต ิคารโ์ล-วหิารโมนาโค    
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ แซงตป์อล เดอ วองซ ์เมอืงโบราณในโปรวองซ ์(Provence) เคยถูกโรมนัยึด

ครอง ในยุคกลำงเมอืงถูกรกุรำนจำกสเปน กษตัรยิฟ์รองซวัสท์ี ่1 แห่งฝร ัง่เศส โปรดใหส้รำ้งก ำแพงหนิลอ้มรอบ
เมือง ควำมขลงัและสวยงำมดึงดูดศิลปินมำรงัสรรคง์ำนทีน่ี่ ทัง้นักเขยีน นักกวี นักแสดง กองถ่ำยภำพยนตร ์
ลว้นแต่หลงเสน่หแ์ซงตป์อล เดอ วองซ ์น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “เมอืงคานส”์ (CANNES) เป็นเมืองทีส่องของกำร
ท่องเทีย่วฝร ัง่เศสตอนใต ้เป็น เมืองทีจ่ดังำนทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก คอื 
เทศกำลภำพยนตรเ์มืองคำนส ์(CANNES FILM FESTIVAL) เป็น
เทศกำลทีม่ีมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1946 ถอืเป็นเทศกำลภำพยนตรท์ีเ่ก่ำแก่
ทีสุ่ดในโลกเทศกำลหน่ึง อำคำรทีใ่ชใ้นกำรจดังำนเป็นอำคำรขนำด
เล็กสูง 2-3 ช ัน้ในชว่งเทศกำล อำคำรจงึจะไดร้บักำรตกแต่งใหดู้เลศิ
หรูอลงักำรสกัคร ัง้หน่ึง ทีล่ำนดำ้นหนำ้อำคำรมีรอยประทบัเทำ้พรอ้ม
ลำยเซน็ของดำรำฮอลลวีูดมชี ือ่หลำยคน หำกใครทีค่ลัง่ไคลด้ำรำแลว้
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ละก็พลำดไม่ไดท้ีก่บักำรวดัรอยมอืดำรำคนโปรดทีห่นำ้ปำเล่ เด เฟสตวิำล PALAIS DES FESTIVALS ทีเ่หล่ำ
ดำรำชือ่ดงัทัง้หลำยไดป้ระทบัรอยมอืไวใ้หเ้ป็นทีร่ะลกึ เมอืงคำนสย์งัเต็มไปดว้ยโรงแรมหรหูรำรมิชำยหำดรเิวยีรำ่ 
และถนนทีท่อดยำวรมิชำยหำดทีเ่รยีกอกีชือ่หน่ึงว่ำ ลำโพรมำนำด เดอ ลำ ครวัเซท LA PROMENADE DE LA 
CROISETTE นอกจำกนีย้งัมท่ีำจอดเรอืยอรช์ล ำงำม ๆ ของบรรดำมหำเศรษฐทีัง้หลำยดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงมอนติคารโ์ล มลรฐัโมนาโค รฐัอิสระที่

ต ัง้อยู่ทำงตอนใตข้องฝร ัง่เศส ชมเมืองมอนต ิคำรโ์ล เมืองหลวงของ
ประเทศโมนำโค ซึง่เป็นทีป่ระทบัของเจำ้ผูค้รองแควน้ตัง้อยู่บนหนำ้ผำ
สูง 60 เมตร ตำมสไตลช์ยัภมูขิองอศัวนิในยุคกลำง น ำท่ำนชม ลาน
พระราชวงัแหง่โมนาโค ซึง่เป็นทีป่ระทบัของประมุขแห่งรฐัโมนำโค
ในปัจจบุนั น ำท่ำน เขา้ชมภายในวหิารโมนาโค ทีส่รำ้งในรปูแบบ
นี้โอโรมำนซ ์เป็นที่ฝังพระศพของเจำ้หญิงเกรซแห่งโมนำโก และ
เจำ้ชำยเรนิเยร ์พระสวำมี ชมควำมหรูหรำของคำสโิน และโรงแรมเดอะปำรสี โรงแรมสุดหรูของมอนต ิคำรโ์ล 
(หำกท่ำนตอ้งกำรเขำ้ชมดำ้นในกรณุำใส่สูท) เดนิเล่นไปตำมทำงเดนิในเมอืง ซึง่สองขำ้งทำงเต็มไปดว้ยอำคำร
บำ้นเรอืนรำ้นคำ้ ทีม่ีรูปแบบสถำปัตยกรรมอนังดงำมตืน่ตำตืน่ใจมำกมำย ชมววิทวิทศันโ์ดยรอบของโมนำโค 
และสำมำรถมองเห็นท่ำเรอื ซึง่มีเรอืยอรช์จอดอยู่เรยีงรำย เมืองโมนำโคแมจ้ะเป็นเมืองเล็กๆ ทีม่ีธรรมชำตริำย
ลอ้มมำกมำย แต่ก็เต็มไปดว้ยวฒันธรรม และควำมงำมของสถำนทีอ่นัยิง่ใหญ่กลมกลนืไปกบัธรรมชำตไิดอ้ย่ำง
ลงตวั น ำท่ำนออกเดนิทำงกลบัสู่ “เมอืงนีซ” (NICE) 

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่:      NOVOTEL NICE ARENAS หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 
วนัที ่8        นีซ-โดเซเอคควา-อมิเปเรยี-Villa Grock-เจนวั-อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั  
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองโดเซเอคควา Dolceacqua เป็น

หมู่บำ้นเล็ก ๆ ตัง้อยู่ในภูมิภำค Liguria ของอิตำลี หมู่บำ้นแห่งนี้

ตัง้อยู่ทีช่ำยแดนติดกบัฝร ัง่เศส เป็นทีต่ ัง้ของปรำสำทโบรำณซึง่เช ือ่
กนัว่ำมอีำยุยอ้นกลบัไปไดถ้งึศตวรรษที ่11 มป้ีอมปรำกำร และก ำแพง
โบรำณทีส่รำ้งขึน้รอบ ๆ หมู่บำ้น เพือ่ปกป้องหมู่บำ้นจำกผูบุ้กรุกใน
สมยัก่อน ปรำสำทของเมืองถูกส่งผ่ำนไปหลำยมือในหลำยศตวรรษ 
และยงัไดร้บักำรเปลีย่นแปลง และปรบัปรุงหลำยคร ัง้ จำกน้ันน ำท่ำน
ออกเดินทำงสู่ เมือง อิมเปเรยี imperia เป็นเมืองชำยฝ่ัง ใน
ภูมิภำค Liguria ประเทศอิตำลี มันเป็นเมืองหลวงของจังหวัด 
Imperia  มุสโสลินีไดส้รำ้งเมืองอิมเพอเรยีขึน้เมื่อวนัที ่21 ตุลำคม 
1923 เมืองอมิเปเรยี เป็นทีรู่จ้กักนัดสี ำหรบักำรเพำะปลูกดอกไม ้และ
มะกอก และเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในฤดูรอ้น และยังเป็น
เจำ้ภำพจดังำนกฬีำทำงน ้ำระดบัชำตแิละนำนำชำตหิลำยคร ัง้ จำกน้ัน
น ำท่ำนชม วลิล่า กรอค Villa Grock เป็นบำ้นของศลิปินชำวสวสิ 
ทีม่ีช ือ่เสยีง อำคำรอนัน่ำอศัจรรยนี์ไ้ดร้บักำรออกแบบและสรำ้งขึน้โดย Mr. Grock ผูซ้ ึง่วำงแผนกำรตกแต่งที่

เป็นสญัลกัษณท์ัง้หมด ทัง้วลิล่ำเป็นงำนศลิปะ ทีไ่ม่มีสไตลอ์ะไรสกัอย่ำง มนัเป็นอนุสำวรยีแ์ห่งจนิตนำกำร อนัที่

จรงินักประวตัศิำสตรอ์นัโตนิโอวำสซลัโลอธบิำยว่ำสิง่นอกรตีภำยนอกนีส้อดคลอ้งกบัภำวะซมึเศรำ้ภำยในของ 
Mr. Grock  

เทีย่ง บรกิารอาหารมือ้กลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมอืงเจนัว” เป็นหน่ึงในเมืองใหญ่ทีสุ่ด

ของประเทศอติำล ีเป็นรฐัอสิระ ตัง้อยู่ทีล่กิูเรยีทำงดำ้นตะวนัตกเฉียง
เหนือของฝ่ังทะเลอติำลทีีรุ่ง่เรอืงตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่11 จนถงึค.ศ.
1797 รถโคช้น ำท่ำนชมเมืองโดยรอบ ซึง่บรเิวณก ำแพงเมือง เป็น
ศิลปะทีม่ีมำตัง้แต่สมยัยุคกลำง ปัจจุบนัเจนัวไดก้ลำยเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง และยงัมตีกึรำมโบรำณในแบบสถำปัตยกรรมชำวโรมนั 
ซึง่ลว้นแต่มีอำยุมำกกว่ำ 500 ปีขึน้ไป น ำท่ำนผ่ำนชม “อนุสาวรยีค์รสิโตเฟอร ์โคลมับสั” Columbus 
monument นักเดินเรอืที่มีบำ้นเกิดที่เมืองเจนัวแห่งนี้ หรอืที่เช ือ่กนัว่ำเป็นชำวยุโรปคนแรกที่คน้พบทวีป
อเมรกิำ ผ่ำนชมชำยฝ่ังทะเลทีช่ว่ยเพิม่เสน่หใ์หแ้กเ่มอืงนี ้

ค า่ บรกิารอาหารมือ้ค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่        Novotel Ovest Hote หรอืทีพ่กัระดบัใกลเ้คยีง 

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


วนัที ่9        เจนวั-SERRAVALLE DESIGNER OUTLET-มลิาน-ดูโอโม  
เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่  SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ตั้งอยู่

ห่ำงจำกเมอืง มลิำนเพยีง 60 นำท ีเป็น outlet ทีม่พีืน้ทีม่ำกทีสุ่ดของ
ยุโรป และบร ิหำรงำนโดย McArthurGlen Group เคร ือธุรกิจ 
outlet ช ัน้น ำของยุโรป ซึง่มี 13 แห่งในสหรำชอำณำจกัร ฝร ัง่เศส 
เนเธอรแ์ลนด ์ออสเตรยี และอิตำลี รำ้นคำ้ใน Serravalle มีทัง้หมด
กว่ำ 180 รำ้น แหล่งชอ้ปป้ิงที่พรอ้มมอบประสบกำรณก์ำรชอ้ปป้ิง
แบบหรูหรำ ดว้ยรำ้นคำ้ที่น ำเสนอแฟช ัน่แบรนดอ์ิตำลีและแบรนด ์
ร ะดับโลกอื่น ๆ  อำทิ  Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike,Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, 
Benetton, Guess เป็นตน้ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
บ่าย จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ ตวัเมืองมิลาน  เมืองส ำคัญใน

ภำคเหนือของประเทศอิตำลี ตัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบลอมบำรด์ี  น ำท่ำน
ชม “ปราสาทสฟอรเ์ซสโก”้ ปรำสำทสวยงำมหลงันีไ้ดเ้คยเป็นป้อม
ปรำกำรของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมำเป็นที่พ ำนักของผูน้ ำเผด็จ
กำรในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอรซ์ำ มีเวลำใหท่้ำนได ้
ถ่ำยภำพกบัมุมสวยๆ ของน ้ำพุที่โพยพุ่งบรเิวณดำ้นหนำ้ปรำสำทส
ฟอรเ์ซสโก ้น ำท่ำนชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรอืดูโอโม” 
สญัลกัษณท์ีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของเมือง อนัมีขนำดใหญ่โตมโหฬำร สรำ้งขึน้ดว้ยหนิอ่อนสขีำวในศลิปะแบบโกธคิ 
ใชเ้วลำสรำ้งนำนกว่ำ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถแ์คธอลกิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลำนดำ้นหนำ้เป็นทีต่ ัง้
ของพระรำชำนุสำวรยีพ์ระเจำ้วคิเตอรเ์อ็มมำนูเอลที ่2 ทรงมำ้ รำยลอ้มดว้ยอำคำรทีเ่กำ่แกค่ลำสสคิ 

22.20 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE 
เทีย่วบนิที ่EK092  

วนัที ่10        กรุงเทพฯ 
06.25 น. เดนิทางถงึประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์พกัเปลีย่นเครือ่ง 
09.40 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINE เทีย่วบนิที ่EK372 
19.15 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,
การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบนิ และสถานการณใ์นต่างประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะนั้น เพือ่ความ
ปลอดภยัในการเดนิทาง โดยทางผูจ้ดัไดม้อบหมายใหห้วัหน้าทวัรผู์น้ าทวัรม์อี านาจตดัสนิใจ ณ ขณะนั้นท ัง้นี้

การตดัสนิใจจะค านึงถงึผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ออกเดนิทางชว่ง 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสรมิ ) 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

ม.ค.-ม.ีค. 2563 64,900 64,900 64,900 16,900 
ตอ้งการเดนิทางโดยช ัน้ธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทีบ่รษิทั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่ำตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-บำรเ์ซโลน่ำ  // มลิำน -กรงุเทพฯ (หรอืสลบัประเทศลงกอ่น-หลงั) 
 ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมระบุไวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่  ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 

12ช.ม./วนั  
 โรงแรมทีพ่กัตำมระบุหรอืเทยีบเท่ำในระดบัเดยีวกนั (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอำกำศ เน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่ี
อุณหภูมติ ่ำและรำคำโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร ์หรอืกำรประชมุต่ำงๆ อนัเป็น
ผลทีท่ ำใหต้อ้งมกีำรปรบัเปลีย่นยำ้ยเมอืง โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสมเป็นหลกั)  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซีำ่ยุโรปหรอืกลุ่มเชงเกน้วซีำ่ และค่ำธรรมเนียมวซีำ่ (ทำงสถำนทูตไม่คนืใหท่้ำนไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำร
พจิำรณำหรอืไม่ก็ตำม) 

 ค่ำอำหำรทีร่ะบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลศิรสกบัอำหำรทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบรกิำรน ำทวัรโ์ดยหวัหนำ้ทวัรผู์ม้ปีระสบกำรณน์ ำเทีย่วใหค้วำมรู ้ และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในกำรเดนิทำงวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

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


 ค่ำภำษีมูลคำ่เพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 %  
 ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวั อำท ิค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี ค่ำเคร ือ่งดืม่และอำหำรนอกเหนือจำกทีร่ะบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัทีท่ำงสำยกำรบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมทีพ่กั (ทำงบรษิทัไม่ไดจ้ดัใหแ้กท่่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมจิฉำชพีทีแ่ฝงตวัเขำ้
มำในโรงแรมทีพ่กั และเพือ่ควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรบัทุกท่ำน) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถในยุโรป 14 ยูโร/ท่าน 
 คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ตามวฒันธรรมการบรกิารแบบสากล ท่านละ 100 บาทตอ่วนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พรอ้มช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พรอ้มแฟกซส์ ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำง Passport  
มำยงับรษิทั และค่ำใชจ้ำ่ยส่วนทีเ่หลอืกรณุำช ำระกอ่นกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นล่วงหนำ้ 10 วนั ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 20 ท่ำน 
และหรอื ผูร้ว่มเดนิทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซีำ่ไดค้รบ 20 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี ้ทำงบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หกัค่ำธรรมเนียมวซีำ่ หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ ำเป็นสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหำย สูญเสยีหรอืไดร้บับำดเจ็บ ทีน่อกเหนือควำม รบัผดิชอบของหวัหนำ้ทวัร ์และเหตุสุดวสิยับำง
ประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้ 
และออกประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทั หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทั ทำงบรษิทั 
ถอืว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหต ุ
• ทางบรษิทัจะท าการยืน่วซีา่ของท่านก็ตอ่เมือ่ในคณะมผูีส้ ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก

ทางสถานทูต เน่ืองจำกบรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆ ทีเ่ป็นกรุป๊ในกำรยืน่วซีำ่ อำท ิตั๋วเคร ีอ่งบนิ หอ้งพกัทีค่อนเฟิรม์มำจำก
ทำงยุโรป ประกนักำรเดนิทำง ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จงึจะสำมำรถยืน่วซีำ่ใหก้บัท่ำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  

• หำกในชว่งทีท่่ำนเดนิทำงควิวซีำ่กรุป๊ในกำรยืน่วีซำ่เต็ม ทำงบรษิทัตอ้งขอสงวนสิทธิใ์นกำรยืน่วซีำ่เดีย่ว ซึง่ทำงท่ำนจะตอ้ง
เดนิทำงมำยืน่วซีำ่ดว้ยตวัเองตำมวนั และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัคอยดูแล และอ ำนวยควำม
สะดวก  

• เอกสำรต่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรยืน่วซีำ่ท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้ ำหนดออกมำ มิใชบ่รษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ ำหนด ท่ำนทีม่ี
ควำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่ท่องเทีย่วทวปียุโรป กรณุำจดัเตรยีมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมทีส่ถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมี
ผลต่อกำรพิจำรณำวีซำ่ของท่ำน บรษิทัทวัรเ์ป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซำ่เท่ำน้ัน มิไดเ้ป็นผู ้
พจิำรณำว่ำวซีำ่ใหก้บัทำงท่ำน 

• กรณีวีซา่ทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิที่

เกดิขึน้ดงัตอ่ไปนี ้
-  คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คนืค่ำธรรมเนียมใดๆ ทัง้สิน้แมว้่ำจะผ่ำน หรอืไม่ผ่ำนกำร

พจิำรณำ 
-  คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสำรทีส่ ำคญัในกำรยืน่วซีำ่ หำกท่ำน

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ ตั๋วเคร ือ่งบนิถำ้ออกตั๋วมำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมทีท่่ำนตอ้งถูกหกับำงส่วน 
และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบนิ) ถำ้ยงัไม่ออกตั๋ว ท่ำนจะเสยีแต่ค่ำมดัจ ำตั๋วตำม
จรงิเท่ำน้ัน 

-  ค่าหอ้งพกัในการเขา้พกั ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซำ่ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งถูกหกัค่ำมดัจ ำ
หอ้งพกัทุกคนืของกำรเดนิทำง หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัทีเ่ขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำหอ้ง 100% ในทนัท ีทำงบรษิทั
จะแจง้ใหท่้ำนทรำบ และมีเอกสำรชีแ้จงใหท่้ำนเขำ้ใจ (ท ัง้นี้ขึน้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบรษิทักบัแลนดโ์อเปอเรเตอร ์
ตา่งประเทศหรอืโรงแรมทีพ่กัตา่งประเทศเพือ่ทีจ่ะไดป้ระโยชนสู์งสุดแกลู่กคา้เป็นส าคญั) 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายท ัง้หมด 
100% 

• ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่ำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรอืต่ำงประเทศ และจะ
ส ำรองตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงมำสนำมบนิ ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยในส่วนนี ้
เพรำะเป็นค่ำใชจ้ำ่ยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดนิทำงของบรษิทั ฉะน้ันท่ำนควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ำรอง
ยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   



 ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง  45 วนั - คนืค่ำใชจ้ำ่ยทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุด หรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบั
สำยกำรบนิ หรอื กรุป๊ทีม่ีกำรกำรนัตคี่ำมดัจ ำทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอ
คนืเงนิได ้     

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนัขึน้ไป - เก็บค่ำใชจ้ำ่ย 20,000 บำท    
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง  20 วนัขึน้ไป - เก็บค่ำใชจ้ำ่ย 70 % ของรำคำทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง  15 วนั - เก็บค่ำบรกิำรทัง้หมด 100 % 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกท่าน) 
 หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมหีนำ้พำสปอรต์ว่ำงอย่ำงนอ้ย 3 หนำ้ 
 รูปถ่ายส ี(ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึน้อยู่กบัประเทศที่

จะเดนิทำง 
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชดุ 
* คา้ขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เชน่ ใบรบัรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รอืใบทะเบียนกำรคำ้ทีม่ีช ือ่ผูเ้ดนิทำง อำยุยอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนับจำกเดือนทีจ่ะเดินทำง *พนักงานและผูถ้อืหุน้ หนังสือรบัรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออก
จดหมำยรบัรองกรณุำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ ือ่แต่ละสถำนทูต 
* ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรบัรองจำกตน้สงักดั หนังสอืรบัรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรบับญัชอีอมทพัยเ์ท่านัน้ ส่วนบญัชอีืน่ๆ นอกจากออม
ทรพัย ์และเอกสารแสดงทางการเงินอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นี้เพือ่ใหห้ลกัฐานการเงินของท่าน
สมบูรณท์ีสุ่ด)  
* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรบัรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำร
ใชช้ ือ่แต่ละสถำนทูต พรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝากออมทรพัยโ์ดยละเอยีดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 
เดอืน กรณุำสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนำ้พำสปอรต์ และหมำยเลขบญัชเีล่มเดยีวกบัส ำเนำทีท่่ำนจะใชย้ืน่วซีำ่ (ใชเ้วลำด ำเนินกำร
ขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรบัรองบญัชจีำกทำงธนำคำรบดิำหรอืมำรดำ 
* สำม-ีภรรยำทีม่กีำรจดทะเบยีนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงนิรว่มกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชดุ 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบรบูิรณ ์ / หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงกบับดิำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรอืบดิำมำรดำไม่ไดเ้ดนิทำงทัง้
สองคน ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหเ้ดนิทำงไปต่ำง ประเทศจำกบดิำ และ มำรดำ ซึง่จดหมำยตอ้งออกโดยทีว่่ำกำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาสูตบิตัร 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
 ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหย่า 1 ชดุ 
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชดุ 
  การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  
และถงึแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏเิสธวซีำ่ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารเรยีกสมัภาษณ ์ทางบรษิทัขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นีท้ำงบรษิทัจะส่งเจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิทำงบรษิทัใครข่อรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวี
ซา่ของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทั 

  ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอ
วีซำ่ท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัรอ์อก
เดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำม
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั 

 


