
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 18365 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาร์เซโลน่า – ยอดเขามองต์จูอคิ – มหาวหิารซากราด้าฟามเิลยีร์ – เข้าชมสวนกเูอล – ถนนลารัมบรา 
มอนต์เซอร์รัต – มหาวหิารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอรัต – อนัดอร์รา ลาเวลลา 

เมืองการ์กาซอน – ตูลูซ – นีม – อาวญีง(เมืองแห่งพระสันตะปาปา) – มาร์เซย – วาลองโซ 
มูสตเิย แซงก์ มารี(สวยทีสุ่ดในฝร่ังเศส) – นีซ – แซงต์ปอล เดอ วองซ์ – คานส์ – มอนต ิคาร์โล – เจนัว 

SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มลิาน – ดูโอโม 



เดนิทางช่วง 
07 – 16 เม.ย. 63 / 17 – 26 เม.ย.63 / 30 เม.ย – 09 พ.ค.63 / 15 – 24 พ.ค.63 / 19 – 27 มิ.ย.63 / 03 – 12 ก.ค.63  

07 – 16 ส.ค.63 / 11 – 20 ก.ย.63 / 25 ก.ย. – 04 ต.ค.63 / 09 – 18 ต.ค.63 / 21 – 30 ต.ค.63 

( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทแีฮด แอร์เวย์ Etihad Airways 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.10 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินเอทีแฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY401 เคร่ือง Boeing-
777 รุ่นใหม่น่ังสบาย พร้อมเสริฟอาหารเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง    

วนัที่สองของการเดนิทาง(2) บาร์เซโลน่า – ยอดเขา “มองต์จูอคิ – เข้าชมสวนกเูอล(มรดกโลก) 
    มหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์ – ถนนลารัมบรา  
00.10 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี ประเทศ สหรัฐอาหรับ อมิิเรท น าท่านเปลีย่นเคร่ืองสู่กรุงบาเซโลนา(สเปน) 
02.00 เหิรฟ้าสู่เมืองบาร์เซโลนา...สายการบินเอทแีฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เทีย่วบินที ่EY049 
07.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า 

ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า 
เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น าท่าน
เดินทางชมความงามของเมืองบาร์เซโลน่า แวะ
บนัทึกภาพกบั สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และ
ชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์
จูอิค”Mont Juic จากน้ันผ่านชม อนุสาวรีย์ 
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  นักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียน และทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 น าท่านเก็บ
ภาพมหาวิหารซากราดา้ ฟาอมิเลียร์ Sagrada Familia (ชมภายนอก) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูง
ใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดง
ถึงอจัฉริยภาพของ อนัโตนี เกาด้ี สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเขา้ชมภายใน 
ปาร์ค กเูอล Park Guell สวนมหศัจรรย ์แห่ง บาร์เซโลนา เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวในบาร์เซโลนาท่ี
พลาดไม่ได ้ท่ีน่ีโดดเด่นไปดว้ยศิลปะงานโมเสค ซ่ึงออกแบบโดย อนัตอนี เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi 
i Cornet) สถาปนิกชาวคาตาลนั ประเทศสเปน ภายในสวนนั้นถูกตกแต่งไปด้วยงานปฎิมากรรม 
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมท่ีประดบัตกแต่งลวดลายดว้ยเคร่ืองกระเบ้ืองโมเสคนับล้านช้ิน จุดเด่นของ
สวนสาธารณะแห่งน้ีคือ "มงักรโมเสค" (Mosaic dragon) ท่ีไต่คลานบนบนัไดน ้ าพุ อนัเป็นจุดสนใจของ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ปัจจุบนัสวนสาธารณะปาร์ค กูเอลไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.2005 โดยสวนแห่งน้ีเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัมากแห่งหน่ึง
ของเมืองบาร์เซโลนา 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเดินทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ยา่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความ  ยาวเพียง1.2 
กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าซ่ึงมีร้านตั้งอยูต่ลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ 
LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีก 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:             Fira Congress                                                                       หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่สามของกาเรดนิทาง(3)       บาร์เซโลน่า – น่ังกระเช้าขึน้เขามอนต์เซอร์รัต  
 มหาวหิารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอรัต – อนัดอร์ร่า ลา เวลลา(ประเทศอนัดอร์ร่า) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านเดินทางสู่ “มอนต์เซอร์รัต” (Montserrat) แควน้คาตาโลเนีย เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งสเปน สถานท่ี

ท่องเท่ียวและโบราณสถานท่ีมีช่ือเสียงหลาย
แห่งมักจะมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แตกต่างกนัไป น าท่านข้ึนสู่ “ยอดเขามอนต์
เซอร์รัต” ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ (โดยกระเช้า) เพื่อชม
ความงดงามของมหาวหิาร “ซานตามาเรีย เดอ 
มอนต์เซอร์รัต” (Benedictine monastery of 
Santa Maria de Montserrat ) มีความพิเศษ
คือตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีระดบัความสูงประมาณ 1,200 เมตร และลกัษณะของภูเขาท่ีมีรูปร่างหยกัและสูงใหญ่ 
ความแปลกน้ีคงเป็นจุดหน่ึงท่ีท าใหผู้ค้นหลัง่ไหลกนัมาท่องเท่ียว 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “อันดอร์รา ลา เวลลา” Andorra la Vella เป็นเมืองหลวงกลางหุบเขาของประเทศ
อนัดอร์ราซ่ึงตั้งอยู่บนความสูงถึง 1,023 เมตร 
เหนือระดบัน ้ าทะเล กลางเทือกเขาพิเรนีสระ
หว่า งประเทศฝ ร่ัง เศสกับประ เทศสเปน 
อุตสาหกรรมหลักของเมืองน้ีการท่องเท่ียว 
ถึงแมว้่าประเทศจะมีรายไดน้ าเขา้จากการเป็น
แหล่งหลบภาษี  นอก  จากนั้ นย ัง มี สินค้า
พื้นเมืองอยา่งเฟอร์นิเจอร์และบร่ันดี มีเวลาให้
ท่านเดินเลือกสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ ในเขตบาร์รี อนัติก (Barri Antic) เขตเมืองเก่าท่ีทีช่ือเสียงของเมือง    

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:            Hesperia Andorra La Vella                                                  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)        ลาเวลลา(อนัดอร์รา) – การ์กาซอน  
     ป้อมปราการกาการ์ซอน(มรดกโลก) – เมืองตูลูซ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั    
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองการ์กาซอน” (CARCASSONNE) คืออีกเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ล็องก์

ดอค-รูซียง และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่
มาตั้งแต่ยุคสมยัก่อนโรมนั ซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็น
เมืองป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่นแห่งหน่ึงของ
ประเทศฝร่ังเศส  น าท่านเท่ียวชม เมืองการ์กาซอน แยก
ออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE CARCASSONNE” เมือง
เก่าลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมือง และ “VILLE BASSE”  
เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่า
นัน่เองป้อมปราการยุคกลางประจ าเมือง แต่ก่อนจะเขา้ไปสู่อาณาเขตป้อมปราการนั้น ผ่านชมสะพานวิ
เยอร์ (PONT VIEUX) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการขา้มแม่น ้ าโอด (AUDE)  ป้อมปราการกาการ์ซอน 
(FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่น ซ่ึงภายในป้อมปราการนั้นประกอบ
ไปด้วยถนนและโบสถ์สมยัโกธิค ซ่ึงอยู่เขตของก าแพงขนาดใหญ่จ านวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อ
ลอ้มรอบปราสาทและอาคารโดยรอบก าแพง ปราสาทการ์กาซอน (CARCASSONNE CASTLE) เป็น
ปราสาทท่ีตั้งอยูภ่ายในร้ัวก าแพงเมือง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของกาการ์ซอนยคุกลาง ซ่ึงต่อมาไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็น

เทศบาลในจังหวัดโอต -การอน ทางตอนใต้ของ
ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของแควน้มีดี-ปีเรเน 
ซ่ึงติดกับประเทศสเปน แต่มีพรมแดนธรรมชาติ คือ 
เทือกเขาพิเรนีสคัน่ไว ้ตูลูซเป็นเมืองใหญ่อนัดับท่ีส่ี

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%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


ของประเทศฝร่ังเศส เป็นศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรมการบินของโลก โดยเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่และ
โรงงานของแอร์บสั นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของอินเทลภาคพื้นยุโรปตลอดจนหน่วยงาน
ดา้นอวกาศของฝร่ังเศส 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี:             Mercure Toulouse Campans Caffa Hotel /                        หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)         ตูลูซ – นีม – อาวญีง(เมืองแห่งพระสันตะปาปา) 
     สะพานปงต์ ดู การ์ – มาร์เซย  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนีม” (Nimes) หรือ นีเมส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัการ์ ในแควน้ล็องก์ด็อก-
รูซียง ประเทศฝร่ังเศส เมืองนีมเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานนบัพนัปี นบัตั้งแต่สมยัจกัรวรรดิ
โรมนัเป็นตน้มา และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัอีกแห่ง
หน่ึงทางตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส เมืองนีมเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีส าคญัในสมยัโรมโบราณ รวมทั้งอฒัจนัทร์แบบ
โรมนัโบราณ วหิารโรมนั (แมซงกาเร) และหอคอยมาญ ซ่ึง
สถานท่ีทั้งสามยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ จนเมืองนีมได้
ถูกเรียกเป็น “กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส” น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
สะพานปงต ์ดู การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งน ้าโรมนั 
โบราณ เพื่อใช้เป็นสะพานส่งน ้ าของเมืองนีมส์ (Nimes) 
ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผา่นแม่น ้ าการ์ด (Gard) ซ่ึงองค์การยูเนสโกไดย้กยอ่งให้เป็นมรดก
โลก ในปี ค.ศ.1985 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวญีง” (Avignon) เป็นเมืองหลกัของเขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้โพรวอ็งซาลป์โกต

ดาซูร์ ทางภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ า
โรน ในปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และยงั
เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโวกลูซ อาวีญง ไดถู้กขนาน
นามว่า “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เน่ืองจากในอดีต
นั้ นเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา 
(รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 
1423 ในช่วงของการแตกแยกคร้ังใหญ่ของคริสตจกัร (Catholic Schism) นอกจากน้ีอาวีญงยงัเป็นหน่ึงใน
ไม่ก่ีเมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีก าแพงเมืองเก่าท่ียงัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ 
พระราชวงัพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซ่ึงยงัอยู่ในสภาพดี ซ่ึงทั้งหมดน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เม่ือปีค.ศ. 1995 ได้เวลาอนัสมควร จากน้ันเดินทางสู่ “เมืองมาร์เซย์” 
(Marseille) เมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าท่ีงดงาม ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นประตู
เมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 



พกัที่:        Novotel Marseille Est, Hipark Design Suites Hotel / หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)       มาร์เซย์ – เส้นทางวาลองโซ(เขตปลูกดอกไม้)  
     หมู่บ้าน มูสตเิย แซงก์ มารี(เมืองเลก็ที่สวยงาม) – คานน์ – นีซ 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้าน มูสติเยร์ส แซงต์ มารี โดยใช้เส้นทางผ่านหมู่บา้นวาลองโซ เขตปลูก

ดอกไม ้ให้ท่านชมและเก็บภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ท่ี
สวยงามระหว่างทางจากเมืองวาลองโซ ถึงเมืองปุย
มวัซง (18 ก.ม.) เน่ืองจากแควน้โพวองซ์เป็นแหล่ง
ปลูกดอกไมเ้พื่อสกดัหวัน ้าหอมท่ีใหญ่ และดีท่ีสุดของ
ประเทศฝร่ังเศส น าท่านชมวีดีทัศน์กรรมวิธีผลิต
หวัน ้ าหอมในโรงงาน Lavendes Angelvin  มีเวลาให้
ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินคุณภาพสูง ในราคา
พิเศษ!!! (ดอกลาเวนเดอร์บานช่วงเดือนมิถุนายน-
กรกฏาคม) "หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศ
ฝ ร่ั ง เ ศส"  ห มู่ บ้ าน  มู สติ เ ย ร์ ส  แซง ต์  ม า รี 
Moustiers-Sainte-Marie หรืออีกช่ือหน่ึงคือ หมู่บ้านแห่งดวงดาว ตั้งอยูร่ะหว่างหน้าผา 2 หนา้ผา
ดว้ยกนัใน Provence-Alpes-Côte d'Azur หมู่บา้นน้ีตั้งอยู่ 760 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล มีผูอ้ยู่อาศยัเพียง 
694 คนเท่านั้น เป็นหมู่บา้นท่ีสวยงามมากท่ีสุดจนไดรั้บเลือกให้เป็น Un Les Plus Beaux Village De 
France (One of the most beautiful villages of france) จากนั้น น าชมจุดส าคญัท่ีสุดของเมืองน้ี อนั
ไดแ้ก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซ่ึงมีเร่ืองเล่าขานต่อกนัมาวา่ อศัวินคนหน่ึงซ่ึงตกไปเป็นเชลยศึกในช่วงสงคราม
ครูเสด ไดต้ั้งอธิษฐานว่า “หากมีโอกาสไดก้ลบับา้นอีกคร้ัง จะน าดวงดาวไปแขวนไวร้ะหว่างยอดเขา ณ 
หมู่บา้นของขา้” แสดงว่าค าอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง จึงมีดาวแขวนให้เราเห็นอยู่จนทุกวนัน้ี ส าหรับ 
I’Etoile ถือเป็นสัญลกัษณ์ของความสมหวงัในการขอพร มีขนาดวดัได ้1.25 เมตร ส่วนโซ่ท่ีแขวนดาวไว้
ยาว 135 เมตร น ้าหนกั 150 กิโลกรัม และมิไดค้งทนถาวรตลอดไปในรอบหน่ึงร้อยปี จะมีอนัตกลงมา แลว้
ตอ้งเปล่ียนข้ึนไปใหม่อยู ่2 คร้ังดว้ยกนั เน่ืองจากเมืองน้ีตั้งอยูบ่นภูเขา ความสวยงามอีกอยา่งหน่ึงคือ การ
ไดเ้ห็นบา้นเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขา ทอ้งฟ้า และแน่นอน เม่ือมองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎให้
เห็นอยูด่ว้ย ไฮไลทข์องหมู่บา้นแห่งน้ีอีกหน่ึงอยา่งคือ เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเรียกวา่ Faïence เป็นภาชนะท่ีท า
จากดินเผา เคร่ืองเซรามิก ท่ีน่ีท ากนัมาเน่ินนานตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ได้ช่ือว่าเป็นเคร่ืองดินเผาท่ีท าได้
ประณีตท่ีสุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ยงัโปรดใหส้ั่งเขา้ไปใชภ้ายในวงัอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 
 
 
 

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


 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคานส์” (CANNES) เป็นเมืองท่ีสองของการท่องเท่ียวฝร่ังเศสตอนใต ้เป็น เมือง

ท่ีจดังานท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (CANNES FILM FESTIVAL) เป็นเทศกาลท่ีมีมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
โลกเทศกาลหน่ึง อาคารท่ีใชใ้นการจดังานเป็นอาคารขนาด
เล็กสูง 2-3 ชั้นในช่วงเทศกาล อาคารจึงจะไดรั้บการตกแต่ง
ให้ดูเลิศหรูอลงัการสักคร้ังหน่ึงท่ี  ลานดา้นหน้าอาคาร มี
รอยประทบัเทา้พร้อม ลายเซ็นของดาราฮอลลีวูด๊ มีช่ือหลาย
คน หากใครท่ีคลัง่ไคลด้าราแลว้ละก็พลาดไม่ไดท่ี้กบัการ
วัดรอยมือดาราคนโปรดท่ีหน้าปาเล่ เด เฟสติวาล 
PALAIS DES FESTIVALS ท่ีเหล่าดาราช่ือดงัทั้งหลาย
ได้ประทบัรอยมือไวใ้ห้เป็นท่ีระลึก เมืองคานส์ยงัเต็มไป
ดว้ยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนท่ีทอดยาว
ริมชายหาดท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัว
เซท LA PROMENADE DE LA CROISETTE นอกจากน้ียงัมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ ของบรรดามหา
เศรษฐีทั้งหลายดว้ย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนีซ” (NICE) เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ น า
ท่านเท่ียวชม “เมืองเก่านีซ”  Old Nice ถ่ายรูปคู่กบั จตุัรัสเมสซิน่า จตุัรัสซ่ึงประดบัดว้ยไมด้อกนานาพนัธ์ุ 
เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปล่ียนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยงัมีน ้ าพุสวยงามและอาคาร
ทรงคลาสสิกตั้งอยู่เรียงราย  ซ่ึงนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใตข้องฝร่ังเศส
เป็นย่านซ้ือของฝากจากนีซในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเล่ียนให้ชิม เป็นท่ีอยู่ของพวกคนพื้นเมือง มี
โบสถเ์ก่าสมยัคริสศตวรรษท่ี18  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:        Novotel Nice Arenas, Park Inn By Radisson Hotel           หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7)        นีซ – กราซ – แซงต์ปอล เดอ วองซ์ – มอนต ิคาร์โล  
     วหิารโมนาโค – เจนัว    
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านแวะหมู่บา้นกราซ (Grasse) เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นจุดก าเนิดของความโด่งดงั ท่ีท าให้ฝร่ังเศสนั้น
กลายเป็นดินเเดน เเห่งน ้ าหอม กราซเป็นเเหล่งผลิต
น ้ าหอมท่ีใหญ่ ท่ี สุดของ  มี เวลาให้ ท่านเ ลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหอมทอ้งถ่ิน ณ โรงงานกลัลิมาร์ด 
(Galimard) โรงงานผลิตน ้ าหอมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของแควน้
โพวองซ์ พร้อมรับส่วนลด และของท่ีระลึกจากโรงงาน 
น าท่านออกเดินทางสู่ แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมือง
โบราณบนยอดเขา ท่ีสวยและสมบูรณ์ท่ีสุดในโพ
วองซ์ เคยถูกโรมนัยดึครอง ในยคุกลางเมืองถูกรุกรานจากสเปน กษตัริยฟ์รองซวัส์ท่ี 1 แห่งฝร่ังเศส โปรด 



 
ใหส้ร้างก าแพงหินลอ้มรอบเมือง ความขลงัและสวยงามดึงดูดศิลปินมารังสรรคง์านท่ีน่ี ทั้งนกัเขียน นกักว ี
นกัแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ ลว้นแต่หลงเสน่ห์แซงตป์อล เดอ วองซ์ น าท่านเดินทางสู่กรุงมอนติ คาร์โล 
มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องฝร่ังเศส  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมเมืองมอนติ คาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองแควน้ตั้งอยูบ่น

หนา้ผาสูง 60 เมตร ตามสไตลช์ยัภูมิของอศัวนิในยุคกลาง น าท่านชมลานพระราชวังแห่งโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ี
ประทบัของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบนั น าท่านเขา้ชมภายในวิหารโมนาโค ท่ีสร้างในรูปแบบน้ี
โอโรมานซ์ เป็นท่ีฝังพระศพของเจา้หญิงเกรซ
แห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิเยร์ พระสวามี ชม
ความหรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะ
ปารีส โรงแรมสุดหรูของมอนติ คาร์โล (หาก
ท่านตอ้งการเขา้ชมดา้นในกรุณาใส่เส้ือสูท) เดิน
เล่นไปตามทางเดินในเมือง ซ่ึงสองขา้งทางเต็ม
ไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ท่ีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอันงดงามต่ืนตาต่ืนใจมากมาย 
ชมวิวทิวทศัน์โดยรอบของโมนาโค และสามารถมองเห็นท่าเรือซ่ึงมีเรือยอร์ช จอดอยูเ่รียงราย เมืองโมนา
โคแมจ้ะเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีธรรมชาติรายลอ้ม มากมายแต่ก็เตม็ไปดว้ยวฒันธรรม และความงามของสถานท่ี
อนัยิง่ใหญ่มากมายกลมกลืนไปกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนวั”  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารภายในทีพ่กั  

พกัที่:        Mercure Genova Hotel, NH Hotel Genoa                           หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(8)    เจนัว – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลมับัส  
   ช้อปป้ิง Sereavalle Designer Outlet – มิลาน – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านนัง่รถโคช้ชมเมืองโดยรอบ ซ่ึงบริเวณก าแพงเมือง เป็นศิลปะท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง ปัจจุบนั
เจนวัไดก้ลายเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียง และยงั
มีตึกรามโบราณในแบบสถาปัตยกรรมชาวโรมนั 
ซ่ึงลว้นแต่มีอายุมากกวา่ 500 ปี ข้ึนไป น าท่านผา่น
ชม  “อ นุสาว รี ย์ค ริสโต เฟอ ร์  โคลัมบัส ” 
Columbus monument นักเดินเรือท่ีมีบา้นเกิดท่ี
เมืองเจนวัแห่งน้ี หรือท่ีเช่ือกนัว่าเป็นชาวยุโรปคน
แรกท่ีค้นพบทวีปอเมริกา ผ่านชมชายฝ่ังทะเลท่ี
ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้แก่เมืองน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ท่ีมี
พื้นท่ีชอ้ปป้ิงมากท่ีสุดของยโุรป และบริหารงานโดย McArthurGlen Group เครือธุรกิจ Outlet ชั้นน าของ 
 



 
ยโุรป ซ่ึงมี 13 แห่งในสหราชอาณาจกัร ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี ร้านคา้ใน Serravalle มี
ทั้งหมดกว่า 180 ร้าน แหล่งช้อปป้ิงท่ีพร้อมมอบประสบการณ์การช้อปป้ิงแบบหรูหรา ด้วยร้านคา้ท่ี
น าเสนอแฟชัน่แบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดบัโลกอ่ืนๆ อาทิ Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, 
Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess ฯลฯ 

เทีย่ง *** อสิระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน  เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบ

ลอมบาร์ดี  น าท่านชม“ ปราสาทสฟอร์เซสโก้ ” 
ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของ
พวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นท่ีพ  านักของผูน้ า
เผด็จการในช่วงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์
ซามีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของน ้าพุที่
โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ น า
ท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือ ดู โอโม” 
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบ
โกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปี ปัจจุบนัเป็น “โบสถ์แคธอลกิทีใ่หญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก” ลานดา้นหนา้
เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วคิเตอร์เอม็มานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิค 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร / น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่:        Holiday Inn Hotel                                                                 หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)       มิลาน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.40 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงอาบูดาบี โดยสายการบินเอทแีฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เทีย่วบินที ่EY088 
18.15 ถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี น าท่านเปลีย่นเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 
21.30 เหิรฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอทแีฮด แอร์เวย์ Etihad Airways เทีย่วบินที ่EY402 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)       กรุงเทพฯ 
07.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสาย
การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย บริษทัฯไดม้อบหมายให ้
หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 

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


 

อตัราค่าบริการ ( รวมค่าวซ่ีา ) 
ออกเดินทางช่วง 

 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว / หอ้ง 
จ่ายเพิ่ม 

 
07 – 16 เม.ย. 63 72,900 72,900 70,900 16,900 

17 – 26 เม.ย.63 64,900 64,900 62,900 16,900 
30 เม.ย – 09 พ.ค.63 64,900 64,900 62,900              16,900 
15 – 24 พ.ค.63 64,900 64,900 62,900              16,900 
19 – 27 ม.ิย.63 68,900 68,900 66,900              19,900 
03 – 12 ก.ค.63 72,900 72,900 70,900              19,900 
07 – 16 ส.ค.63 72,900 72,900 70,900              19,900 
11 – 20 ก.ย.63 64,900 64,900 62,900              16,900 

25 ก.ย. – 04 ต.ค.63 64,900 64,900 62,900              16,900 
09 – 18 ต.ค.63 64,900 64,900 62,900              16,900 
21 – 30 ต.ค.63 64,900 64,900 62,900              16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
 







 
  อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า  // มิลาน -กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะ
ผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 
 
 
 



 
 

  อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี
แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป 14 ยูโร/ท่าน 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

  เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 



 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่น
การพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกั 
และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบินมีเอกสารโดยตรงจากสายการบิน) ถา้
ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเข้าพกั ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 
ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 
และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควร
จะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัด
จ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 30,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 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 าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

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

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน

จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 



 


