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โมนาโค – คานส์ – นีซ - หมู่บ้าน มูสตเิย แซงก์ มารี – หมู่บ้านกราซ - เอ๊กซ์ ออง โพรวองส์ – มาร์เซย์ 
อาวญีง – นีม – ตูลูซ - การ์กาซอน – อันดอร์รา ลาเวลลา – เลส เอสคลัเดส – มอนต์เซอร์รัต 
มหาวหิารซานตามาเรีย เดอ - มอนต์เซอรัต (โดยกระเช้า) – บาร์เซโลน่า – ถนนลารัมบลา 

มหาวหิารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ - สนามฟุตบอลคมัป์นู - La Roca Village Outlet 

   ก าหนดการเดินทาง 
18-25 มิ.ย.//20-27 มิ.ย.//23-30 มิ.ย.//25 มิ.ย.-02 ก.ค.//27 มิ.ย.-04 ก.ค.//29 มิ.ย.-06 ก.ค.//01-08 ก.ค. 63 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 

วันที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การ

บินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.00 น. ออกเดินทางสู่งอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบินที่ TK069 
วันที2่ อิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติโกสต์ดาซูร์ – โมนาโค – คานส์ – นีซ 
05.20 น. เดินทางถึงประเทศตุรก ีให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง  
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส โดยเที่ยวบินที่ TK1813  
10.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตโิกสต์ดาซูร์ ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ร้านอาหาร 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

บ่าย น าท่านท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส แวะชมเมืองมอนติคาร์โล 
เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซ่ึง
เป็นท่ีประทับของเจ้าผู ้ครองแคว้น
ตั้ งอยู่บนหน้าผาสูง  60 เมตร ตาม
สไตลช์ยัภูมิของอศัวินในยุคกลาง น า
ท่านชม พระราชวงัแห่งโมนาโค ซ่ึง
เป็นท่ีประทบัของประมุขแห่งรัฐโมนา
โคในปัจจุบันชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ
ของโมนาโค และสามารถมองเห็น
ท่าเรือซ่ึงมีเรือยอร์ชจอดอยู่เรียงราย 
วิหารโมนาโค ท่ีสร้างในรูปแบบน้ีโอ
โรมานซ ์เป็นท่ีฝังพระศพของเจา้หญิง
เกรซแห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิเยร์ 
พระสวามี  ชมความหรูหรา  ของ
คา สิโน  และโรงแรม เดอะปา รี ส์ 
โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดิน
เล่นไปตามทางดินในเมือง ซ่ึงสองขา้ง
ทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนร้านคา้ 
ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงามต่ืนตาต่ืนใจมากมาย เมืองโมนาโคแมจ้ะเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีธรรมชาติ
รายลอ้ม มากมายแต่ก็เต็มไปดว้ยวฒันธรรม และความงามของสถานท่ีอนัยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกบั
ธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนีซ” (NICE) เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ น าท่าน
เท่ียวชม “เมืองเก่านีซ”  OLD NICE ถ่ายรูปคู่กบั จตุัรัสเมสซิน่า จตุัรัสซ่ึงประดบัดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ ์
เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปล่ียนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยงัมีน ้ าพุสวยงามและอาคาร
ทรงคลาสสิกตั้งอยูเ่รียงราย  ซ่ึงนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใตข้องฝร่ังเศส
เป็นย่านซ้ือของฝากจากนีซในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเล่ียนให้ชิม เป็นท่ีอยู่ของพวกคนพ้ืนเมือง มี
โบสถ์เก่าสมยัคริสศตวรรษท่ี18 น า
ท่านชม โบสถรั์ชเซีย ST. NICOLAS 
(EGLISE RUSSE) เป็นโบส์ถรัชเซีย
แห่งเดียวท่ีถูกสร้างนอกรัชเซียท่ีใน
ท่ีสุดยุโรป น าท่านออกเดินทางสู่
เมืองนีซ เมืองตากอากาศในเขตโก๊ต
ดาชูร์ น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคานส์” 
(CANNES) เ ป็น เมือง ท่ีสองของการ
ท่องเท่ียวฝร่ังเศสตอนใต ้เป็น เมืองท่ี



 

จดังานท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (CANNES FILM FESTIVAL) เป็นเทศกาลท่ีมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกเทศกาลหน่ึง อาคารท่ีใชใ้นการจดังานเป็นอาคารขนาด
เลก็สูง 2-3 ชั้นในช่วงเทศกาล อาคารจึงจะไดรั้บการตกแต่งใหดู้เลิศหรูอลงัการสกัคร้ังหน่ึง ท่ี  ลานดา้นหน้า
อาคาร มีรอยประทบัเทา้พร้อม ลายเซ็นของดาราฮอลลีวูด มีช่ือหลายคน หากใครท่ีคลัง่ไคลด้าราแลว้ละก็
พลาดไม่ไดท่ี้กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหน้าปาเล่ เด เฟสติวาล PALAIS DES FESTIVALS ท่ีเหล่าดาราช่ือ
ดงัทั้งหลายไดป้ระทบัรอยมือไวใ้หเ้ป็นท่ีระลึก เมืองคานส์ยงัเต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า 
และถนนท่ีทอดยาวริมชายหาดท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท LA PROMENADE DE LA 

CROISETTE นอกจากน้ียงัมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดว้ย 
ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     NOVOTEL NICE ARENAS   หรือที่พกัระดับใกล้เคียง           
วันที่3 นีซ –  หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี – หมู่บ้านกราซ 
 เอ๊กซ์ ออง โพรวองส์ – มาร์เซย์     
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านออกเดินทางสู่"หมู่บ้านที่สวยที่สุด

ในประเทศฝร่ังเศส" หมู่บ้าน มูสตเิย แซงก์ 
มารี Moustiers-Sainte-Marie หรืออีกช่ือ
หนึ่งคือ หมู่บ้านแห่งดวงดาว ตั้งอยูร่ะหว่าง
หน้าผา 2 หน้าผาด้วยกันใน  Provence-
Alpes-Côte d'Azur หมู่บ้านน้ีตั้ งอยู่ 760 
เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล มีผูอ้ยู่อาศยัเพียง 
694 คนเท่านั้น เป็นหมู่บา้นท่ีสวยงามมาก
ท่ีสุดจนไดรั้บเลือกให้เป็น Un Les Plus Beaux Village De France (One of the most beautiful villages of 
france) จากนั้น น าชมจุดส าคญัท่ีสุดของเมืองน้ี อนัไดแ้ก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซ่ึงมีเร่ืองเล่าขานต่อกนัมาว่า 
อศัวินคนหน่ึงซ่ึงตกไปเป็นเชลยศึกในช่วงสงครามครูเสด ไดต้ั้งอธิษฐานว่า “หากมีโอกาสไดก้ลบับา้นอีก
คร้ัง จะน าดวงดาวไปแขวนไวร้ะหว่างยอดเขา ณ หมู่บา้นของขา้” แสดงว่าค  าอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง 
จึงมีดาวแขวนใหเ้ราเห็นอยูจ่นทุกวนัน้ี ส าหรับ I’Etoile ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความสมหวงัในการขอพร มี
ขนาดวดัได ้1.25 เมตร ส่วนโซ่ท่ีแขวนดาวไวย้าว 135 เมตร น ้ าหนัก 150 กิโลกรัม และมิไดค้งทนถาวร
ตลอดไปในรอบหน่ึงร้อยปี จะมีอนัตกลงมา แลว้ตอ้งเปล่ียนข้ึนไปใหม่อยู่ 2 คร้ังดว้ยกนั เน่ืองจากเมืองน้ี
ตั้งอยูบ่นภูเขา ความสวยงามอีกอยา่งหน่ึงคือ การไดเ้ห็นบา้นเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขา ทอ้งฟ้า 
และแน่นอน เม่ือมองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎใหเ้ห็นอยู่ดว้ย ไฮไลท์ของหมู่บา้นแห่งน้ีอีกหน่ึงอย่างคือ 
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเรียกว่า Faïence เป็นภาชนะท่ีท าจากดินเผา เคร่ืองเซรามิก ท่ีน่ีท ากนัมาเน่ินนานตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 17 ไดช่ื้อว่าเป็นเคร่ืองดินเผาท่ีท าไดป้ระณีตท่ีสุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ยงั



 

โปรดให้สั่งเข้าไปใช้ภายในวังอีกด้วย 
จากนั้นน าท่านแวะเก็บภาพที่สวยงาม ณ 
หมู่บ้านกราซ(Grasse)  หมู่บ้านผลิด
น ้ าหอมท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง โพรว

องส์” (Aix en Provence)  ให้ท่านเดิน
เล่นชมเมืองเพื่อสมัผสักบัวิถีชีวิตของชาว
โพรวองส์ กบัผลิตภณัฑ์พ้ืนบา้น ผกั และ
ผลไมส้ดๆจากไร่ ตลาดดอกไมส้ด พร้อม
ชมอาคารบา้นเรือนสไตลบ์าร็อคท่ีหรูหรา 
ซ่ึงอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมยัโรมนั 
ท่ีมีความรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก ต่อมามีการ
ปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคาร ท่ี
สวยงามมากข้ึน ปัจจุบันจึงเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัเมืองหน่ึง โดยเฉพาะช่วงท่ีมีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม  จากนั้นเดินทางสู่ 
“เมืองมาร์เซย์” (Marseille) เมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าท่ีงดงาม ซ่ึงได้
ช่ือว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :     NOVOTEL MARSEILLE EST        หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที4่        มาร์เซย์ – อาวีญง – นีม – ตูลูซ    
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวญีง” (Avignon) เป็นเมืองหลกัของเขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้โพรวอ็งซาลป์โกต

ดาซูร์ ทางภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าโรน ในปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และยงั
เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโวกลูซ อาวีญง 
ได้ ถูกขนานนามว่ า  “เ มืองแ ห่งพระ
สันตะปาปา” เน่ืองจากในอดีตนั้นเคยเป็น
ท่ีประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา 
(รวมทั้งพระสนัตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยก
คร้ังใหญ่ของคริสตจกัร (Catholic Schism) 
นอกจากน้ีอาวีญงยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมือง
ในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีก  าแพงเมืองเก่าท่ียงัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ พระราชวงั



 

พระสนัตะปาปา สะพานอาวีญง ซ่ึงยงัอยูใ่นสภาพดี ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านแวะถ่ายรู  ปกบั สะพานปงต์ ดู การ์ (Pont du 
Gard) สะพานส่งน ้ าโรมนัโบราณ เพ่ือใชเ้ป็นสะพานส่งน ้ าของเมืองนีมส์ (Nimes) ระยะทางยาวเกือบ 50 
กิโลเมตร ทอดผา่นแม่น ้ าการ์ด (Gard) ซ่ึงองค์การยูเนสโกไดย้กย่องให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1985 น า
ท่านเดินทางสู่ “เมืองนีม” (Nimes) หรือ นีเมส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัการ์ ในแควน้ล็องก์ด็อก-รูซียง 
ประเทศฝร่ังเศส เมืองนีมเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานนบัพนัปี นบัตั้งแต่สมยัจกัรวรรดิโรมนัเป็น
ตน้มา และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัอีกแห่งหน่ึงทางตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส เมืองนีมเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีส าคญัในสมยัโรมโบราณ รวมทั้งอฒัจนัทร์แบบโรมนัโบราณ วิหารโรมนั (แมซงกาเร) และหอคอย
มาญ ซ่ึงสถานท่ีทั้งสามยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ จนเมืองนีมไดถู้กเรียกเป็น “กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส” 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็นเทศบาลในจงัหวดัโอต-การอน ทางตอนใตข้องประเทศ

ฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของแควน้มี
ดี-ปีเรเน ซ่ึงติดกับประเทศสเปน 
แต่มีพรมแดนธรรมชาติ คือ เทือก
เขาพิเรนีสคั่นไว้ ตู ลูซเป็นเมือง
ใหญ่อนัดบัท่ีส่ีของประเทศฝร่ังเศส 
เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม
การบินของโลก โดยเป็นท่ีตั้งของ
ส านักงานใหญ่และโรงงานของ
แอร์บสั นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ
ส านกังานใหญ่ของอินเทลภาคพ้ืนยโุรปตลอดจนหน่วยงานดา้นอวกาศของฝร่ังเศ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :    PALLADIA HOTEL       หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที5่ ตูลูซ – ชมเมือง – การ์กาซอน – ชมเมือง – อันดอร์รา ลาเวลลา – เลส เอสคัลเดส 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   



 

 น าท่านชม “จตุัรัส กาปิโตล” (Place du Capitole) เป็นจตุัรัสใหญ่กลางเมือง ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 1760 
หน้าจัว่ใหญ่ด้านหน้าตรงกลางของอาคาร
รองรับดว้ยเสาหินอ่อนขนาดใหญ่สีชมพู 8 
ต้น ส่วนบนของหน้าจั่ว น้ีประดับด้ว ย
สญัลกัษณ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายถึงพลงัอ  านาจ
และความยุติธรรม นอกจากน้ีตึกอาคารท่ี
รายลอ้มจตุัรัสทั้ง 3 ดา้นก็ถูกปรับโฉมของ
ส่วนด้านหน้าใหม่เช่นกัน ซ่ึงการบูรณะ
ก่อสร้างน้ีแลว้เสร็จในปี 1850 จากนั้นชม 
“วิหาร แซงต์ แซร์แนง” (La Basilique 
Saint-Sernin) เป็นวิหารท่ีส าคัญของเมือง
ตูลูส และเป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป 
วิหารแห่งน้ีถูกสร้างช่วงศตวรรษท่ี 11-12 
เป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง
ศิลปะโรมนัและโกธิค ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก หอ
ระฆงัทรงสูงรูปทรง 8 เหล่ียม อนัเป็นงาน
ศิลปะโกธิค ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ “เมืองการ์กาซอน” (CARCASSONNE) คืออีกเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ลอ็งก์ดอค-รู
ซียง และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคสมยัก่อนโรมนั ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็น
เมืองป้อมปราการยคุกลางท่ีโดดเด่นแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส  น าท่านเท่ียวชม เมืองการ์กาซอน แยก
ออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE CARCASSONNE” เมืองเก่าล้อมรอบด้วยก าแพงเมือง และ “VILLE 
BASSE” เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตวัเมืองเก่านั่นเองป้อมปราการยุคกลางประจ าเมือง แต่
ก่อนจะเขา้ไปสู่อาณาเขตป้อมปราการนั้น ผ่านชมสะพานวเิยอร์ (PONT VIEUX) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นการ
ขา้มแม่น ้ าโอด (AUDE)  ป้อมปราการกาการ์ซอน (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยุค
กลางท่ีโดดเด่น ซ่ึงภายในป้อมปราการ
นั้ นประกอบไปด้วยถนนและโบสถ์
สมยัโกธิค ซ่ึงอยู่เขตของก าแพงขนาด
ใหญ่จ านวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพ่ือ
ลอ้มรอบปราสาทและอาคารโดยรอบ
ก า แ พ ง  ป ร า ส า ท ก า ร์ ก า ซ อ น 
(CARCASSONNE CASTLE) เป็น
ปราสาทท่ีตั้งอยู่ภายในร้ัวก าแพงเมือง 
อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของกาการ์ซอน
ยคุกลาง ซ่ึงต่อมาไดรั้บการข้ึนทะเบียน



 

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “อันดอร์รา ลาเวล

ลา” Andorra la Vella เป็นเมืองหลวง
กลางหุบเขาของประเทศอนัดอร์ราซ่ึง
ตั้งอยู่บนความสูง 1,023 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ าทะเลเทือกเขาพิเรนีสระหว่าง
ประเทศฝร่ังเศสกับประเทศสเปน 
อุตสาหกรรมหลกัของเมืองคือดา้นการ
ท่องเท่ียว ถึงแมว้่าประเทศจะมีรายได้
น าเข้าจากการเป็นแหล่งหลบภาษี 
นอกจากนั้นยงัมีสินคา้พ้ืนเมืองอยา่งเฟอร์นิเจอร์และบร่ันดี 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   
พกัที่ :    PANORAMA HOTEL LES ESCALDES     หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

 

วันที6่ เลส เอสคัลเดส – มอนต์เซอร์รัต – มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ  
 มอนต์เซอรัต (โดยกระเช้า) – บาร์เซโลน่า – ถนนลารัมบลา – ช้อปป้ิง  
เช้า บ ริ ก า ร อ า ห า ร ม้ื อ เ ช้ า  ณ 

ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “มอนต์เซอร์

รัต” (Montserrat) แควน้คา
ตาโลเนีย เสน่ห์ความเก่าแก่
แห่งสเปน สถานท่ีท่องเท่ียว
และโบราณสถานท่ีมีช่ือเสียง
หลายแห่งมักจะมีเสน่ห์และ
เอกลกัษณ์เฉพาะตัวแตกต่าง
กนัไป  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านข้ึนสู่ “ยอดเขามอนต์
เซอร์รัต” ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ (โดย
กระเช้า) เพื่อชมความงดงาม

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


 

ของมหาวิหาร “ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต” (Benedictine monastery of Santa Maria de 
Montserrat ) มีความพิเศษคือตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีระดบัความสูงประมาณ 1,200 เมตร และลกัษณะของภูเขา
ท่ีมีรูปร่างหยกัและสูงใหญ่ ความแปลกน้ีคงเป็นจุดหน่ึงท่ีท าให้ผูค้นหลัง่ไหลกนัมาท่องเท่ียว ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางสู่ “เมืองบาร์เซโลน่า” (Barcelona) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติด
กบัประเทศฝร่ังเศส และขนาบขา้งดว้ยทะเลเมดิเตอร์ริเนียน จากนั้นเดินทางสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของ
บาร์เซโลน่า “ถนนลารัมบลา” (Larambla) ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบาร์เซโล  นาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ี
ช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความ   ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้ง
กลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, 
TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าซ่ึงมีร้านตั้งอยูต่ลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 
พกัที่ :       FRONT AIR CONGRESS  หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที7่ บาร์เซโลน่า – มหาวิหารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ 
 สนามฟุตบอลคัมป์นู - La Roca Village Outlet - เดินทางกลับ  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านชมความงามของ “เมืองบาร์เซโลน่า” แวะบันทึกภาพกับ  สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 ผ่านชม 

อนุสาวรีย ์คริสโตเฟอร์ โคลมับสั นักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะ
แคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.
1492 แวะบนัทึกภาพกบัมหาวิหารซาก
ราด้า ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia) 
(ดา้นนอก) สญัลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้าง
อย่างสวยงามแปลกตา ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 
1882 เป็นผลงานชั้ นยอดท่ีแสดงถึง
อจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิก
ผู ้เ ล่ืองช่ือ น า ท่านออกเดินทางแวะ
ถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือ
คุน้เคยในอีกช่ือว่า “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลศิในถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย 
เป็นสโมสรสเปนที่ประสบความส าเร็จและมคีวามยิง่ใหญ่ระดับโลก ซ่ึงมนีักฟุตบอลที่มีช่ือเสียงระดับโลก
มากมาย อาทิเช่น เมสซ่ี, เนย์ม่าร์, หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ 

เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 



 

บ่าย น าท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชั้นน ามากมาย อาทิ Armani, 
Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, 
Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski , Tag Heuer, 
Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ ไดเ้วลาพอสมควร น าท่าน
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า เพ่ือให้ท่านได้มเีวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 

19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1856 
23.30 น. เดินทางถึงอสิตนับลู (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
วันท่ี8       กรุงเทพฯ 
01.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068 
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้า
ทวัร์ผู้น าทวัร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ม.ิย.-ก.ค. 2563 53,900 53,900 53,900 15,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 

 



 



 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นีซ// บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  า
ใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม(4,000.-) 



 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์แล ะเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้ งน้ีข้ึนอยู่ กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็น
ค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  



 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทั
ฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การ
ปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 



 

 


