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ก าหนดการเดนิทาง 

      มถินุายน – สงิหาคม 2565 
( กรณุาส ารองทีน่ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 8 สปัดาหเ์พือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่( 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบิน

เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069 
 
วันที่2         อิสตัลบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติโกสต์ดาซูร์ – โมนาโค – นีซ 
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
08.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ TK1813 
10.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินีซ ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ร้านอาหาร 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส แวะชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของ

ประเทศโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง  60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินใน
ยุคกลาง น าท่านชม พระราชวังแห่งโมนาโค 
ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคใน
ปัจจุบันชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของโมนาโค 
และสามารถมองเห็นท่าเรือซึ่งมีเรือยอร์ช
จอดอยู่เรียงราย วิหารโมนาโค ที่สร้างใน
รูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้า
หญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ 
พระสวามี ชมความหรูหรา  ของคาสิโน และ
โรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติ
คาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่ง
สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือน
ร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม
ตื่นตาตื่นใจมากมาย เมืองโมนาโคแม้จะเป็น
เมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติรายล้อม มากมาย
แต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และความงาม
ของสถานที่อันยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไป
กับธรรมชาติได้อย่างลงตัว น าท่านออก
เดินทางสู่  “ เมืองนีซ” (NICE) เมืองตาก
อากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ น าท่านเที่ยวชม 



“เมืองเก่านีซ”  OLD NICE ถ่ายรูปคู่กับ จัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสซึ่งประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ 
ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีน้ าพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู่
เรียงราย  ซึ่งนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็นย่านซื้อของฝาก
จากนีซในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเลี่ยนให้ชิม เป็นที่อยู่ของพวกคนพื้นเมือง มีโบสถ์เก่าสมัยคริสศตวรรษที่
18 น าท่านชม โบสถ์รัชเซีย ST. NICOLAS (EGLISE RUSSE) เป็นโบส์ถรัชเซียแห่งเดียวที่ถูกสร้างนอกรัชเซีย
ที่ในที่สุดยุโรป น าท่านออกเดินทางสู่เมืองนีซ เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   
พักที่ :  NH NICE หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่3        นีซ –  หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี – วาลองโซล - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
          เอ๊กซ์ ออง โพรวองส์ – มาร์เซย์     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านออกเดินทางสู่ "หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส" หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี Moustiers-Sainte-
Marie หรืออีกชื่อหนึ่งคือ หมู่บ้านแห่งดวงดาว ตั้งอยู่ระหว่างหน้าผา 2 หน้าผาด้วยกันใน Provence-Alpes-
Côte d'Azur หมู่บ้านนี้ตั้ งอยู่  760 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล มีผู้อยู่อาศัยเพียง 694 
คนเท่านั้น เป็นหมู่บ้านที่สวยงามมากที่สุด
จนได้รับเลือกให้เป็น Un Les Plus Beaux 
Village De France( One of the most 
beautiful villages of france(  จากนั้น น า
ช ม จุ ด ส า คั ญ ที่ สุ ด ข อ ง เ มื อ ง นี้  อั น
ได้แก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึ่งมีเรื่องเล่าขาน
ต่อกันมาว่า อัศวินคนหนึ่งซึ่งตกไปเป็นเชลย
ศึกในช่วงสงครามครูเสด ได้ตั้งอธิษฐานว่า 
“หากมีโอกาสได้กลับบ้านอีกครั้ ง  จะน า
ดวงดาวไปแขวนไว้ระหว่างยอดเขา ณ หมู่บ้านของข้า” แสดงว่าค าอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง จึงมีดาวแขวนให้
เราเห็นอยู่จนทุกวันนี้ ส าหรับ I’Etoile ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสมหวังในการขอพร มีขนาดวัดได้ 1.25 
เมตร ส่วนโซ่ที่แขวนดาวไว้ยาว 135 เมตร น้ าหนัก 150 กิโลกรัม และมิได้คงทนถาวรตลอดไปในรอบหนึ่งร้อยปี 
จะมีอันตกลงมา แล้วต้องเปลี่ยนขึ้นไปใหม่อยู่ 2 ครั้งด้วยกัน เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่บนภูเขา ความสวยงามอีก
อย่างหนึ่งคือ การได้เห็นบ้านเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขา ท้องฟ้า และแน่นอน เมื่อมองดีๆ จะมีดาวดวง
นั้นปรากฎให้เห็นอยู่ด้วย ไฮไลท์ของหมู่บ้านแห่งนี้อีกหนึ่งอย่างคือ เครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่า Faïence เป็น
ภาชนะที่ท าจากดินเผา เครื่องเซรามิก ที่นี่ท ากันมาเนิ่นนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องดินเผาที่ท าได้
ประณีตที่สุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ยังโปรดให้สั่งเข้าไปใช้ภายในวังอีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เขตปลูกดอกไม้ “เมืองวาลองโซล” (Valensole(ให้ชม และเก็บภาพทุ่งดอกลาเวน
เดอร์ ที่สวยงามระหว่างทาง เนื่องจากแคว้นโพวองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไม้เพื่อสกัดหัวน ้าหอมที่ใหญ่ และดีที่สุด
ของประเทศฝรั่งเศส น าท่านชมวีดีทัศน์
ก ร รม วิ ธี ผ ลิ ต หั ว น ้ า ห อม ใ น โ ร ง ง า น 
Lavendes Angelvin  มีเวลาให้ท่านเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพสูง ในราคา
พิเศษ!!! น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง 
โพรวองส์” (Aix en Provence)  ให้ท่านเดิน
เล่นชมเมืองเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาว
โพรวองส์ กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผัก และ
ผลไม้สดๆจากไร่ ตลาดดอกไม้สด พร้อม
ชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา 
ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมัน ที่มี
ความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่มีความส าคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม  จากนั้นเดินทางสู่ 
“เมืองมาร์เซย์” (Marseille) เมืองท่าที่ส าคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่งดงาม ซึ่งได้ชื่อว่า
เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส  

 ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ : NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADO หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่4        มาร์เซย์ – อาวีญง – นีม – ตูลูซ   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวีญง” (Avignon) เป็นเมืองหลักของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้นโพรว็องซาลป์โกตดาซูร์ 
ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ 
อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งพระ
สันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้ง
พระสันตะปาปาเท็จ(  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - 
ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่
ข อ ง ค ริ ส ต จั ก ร  ( Catholic Schism) 
นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองใน
ประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีก าแพงเมืองเก่าที่ยัง
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี 
ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995 ได้เวลาอันสมควร น าท่าน
แวะ 



ถ่ายรูปกับ “สะพานปงต์ ดู การ์” (Pont du Gard) สะพานส่งน้ าโรมันโบราณ เพื่อใช้เป็นสะพานส่งน้ าของเมือง
นีมส์ (Nimes) ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผ่านแม่น้ าการ์ด (Gard) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็น
มรดกโลก ในปี ค.ศ.1985 น าท่านเดินทางสู่ 
“เมืองนีม” (Nimes) หรือ นีเมส เป็นเมือง
หลวงของจังหวัดการ์ ในแคว้นล็องก์ด็อก-รู
ซียง ประเทศฝรั่งเศส เมืองนีมเป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี นับตั้งแต่
สมัยจักรวรรดิโรมันเป็นต้นมา และยังเป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่งทางตอนใต้
ของประเทศฝรั่งเศส เมืองนีมเป็นที่ตั้งของ
สถานที่ส าคัญในสมัยโรมโบราณ รวมทั้ง
อัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ วิหารโรมัน 
(แมซงกาเร( และหอคอยมาญ ซึ่งสถานที่ทั้ง
สามยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จนเมืองนีมได้ถูกเรียกเป็น “กรุงโรมแห่งฝรั่งเศส” 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็นเทศบาลในจังหวัดโอต-การอน ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส 

เป็นเมืองหลวงของแคว้นมีดี-ปีเรเน ซึ่งติดกับประเทศสเปน  
ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที่ : PALLADIA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่5         ตูลูซ – ชมเมือง – การ์กาซอน – ชมเมือง – อันดอร์รา ลาเวลลา – เลส เอสคัลเดส  

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
น าท่านชม “จัตุรัส กาปิโตล” (Place du Capitole) เป็นจัตุรัสใหญ่กลางเมือง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1760 หน้า
จั่ ว ใหญ่ด้านหน้าตรงกลางของอาคาร
รองรับด้วยเสาหินอ่อนขนาดใหญ่สีชมพู 8 
ต้นส่ วนบนของหน้ า จั่ วนี้ ป ร ะดั บด้ วย
สัญลักษณ์ ซึ่ ง เป็น เครื่องหมายถึงพลัง
อ านาจและความยุติธรรม นอกจากนี้ตึก
อาคารที่รายล้อมจัตุรัสทั้ง 3 ด้านก็ถูกปรับ
โฉมของส่วนด้านหน้าใหม่เช่นกัน ซึ่ งการ
บูรณะก่อสร้างนี้แล้วเสร็จในปี 1850 จากนั้น
ชม “วิหาร แซงต์ แซร์แนง” (La Basilique 
Saint-Sernin) เป็นวิหารที่ส าคัญของเมือง
ตูลูส และเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป วิหาร
แห่งนี้ถูกสร้างช่วงศตวรรษที่ 11-12 เป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะโรมันและโกธิค ซึ่งจะเห็นได้
จาก หอระฆังทรงสูงรูปทรง 8 เหลี่ยม อันเป็นงานศิลปะโกธิค ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ “เมืองการ์กา
ซอน” (CARCASSONNE) คืออีกเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแคว้นล็องก์ดอค-รูซียง และยังเป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางที่โดด
เด่นแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส   น าท่านเที่ยวชม “เมืองการ์กาซอน” แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE 



CARCASSONNE” เมืองเก่าล้อมรอบด้วยก าแพงเมือง และ “VILLE BASSE” เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณ
ปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่านั่นเองป้อมปราการยุคกลางประจ าเมือง แต่ก่อนจะเข้าไปสู่อาณาเขตป้อมปราการนั้น 
ผ่านชมสะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่น้ าโอด (AUDE)  ป้อมปราการกาการ์ซอน 
(FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่น ซึ่งภายในป้อมปราการนั้นประกอบไป
ด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิค ซึ่งอยู่เขตของก าแพงขนาดใหญ่จ านวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อล้อมรอบ
ปราสาทและอาคารโดยรอบก าแพง ปราสาทการ์กาซอน (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่
ภายในรั้วก าแพงเมือง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของกาการ์ซอนยุคกลาง ซึ่งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “อันดอร์รา ลาเวลลา” (คา

ตาลัน : Andorra la Vella) เป็น เมืองหลวง
กลางหุบเขาของประเทศอันดอร์ราซึ่งตั้งอยู่
บนความสูง 1,023 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล
เทือกเขาพิเรนีสระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับ
ประเทศสเปน อุตสาหกรรมหลักของเมืองคือ
ด้านการท่องเที่ยว ถึงแม้ ว่าประเทศจะมี
รายได้น าเข้าจากการเป็นแหล่งหลบภาษี 
นอกจากนั้ นยั งมี สิ นค้ าพื้ น เมื อ งอย่ า ง
เฟอร์นิเจอร์และบรั่นดี 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  ROC BLANC HOTEL หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
 
วันที่6         เลส เอสคัลเดส – มอนต์เซอร์รัต – มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ      
                  มอนต์เซอรัต (โดยกระเช้า( – บาร์เซโลน่า – ถนนลารัมบลา – ช้อปปิ้ง     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ “มอนต์เซอร์รัต” (Montserrat) แคว้นคาตาโลเนีย เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งสเปน  สถานที่
ท่องเที่ยวและโบราณสถานที่มีชื่อเสียงหลายแห่งมักจะมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป    

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านขึ้นสู่ “ยอดเขามอนต์เซอร์รัต” ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (โดยกระเช้า( เพื่อชมความงดงามของมหาวิหาร “ซานตา

มาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต” (Benedictine 
monastery of Santa Maria de 
Montserrat ) มีความพิเศษคือตั้งอยู่ในหุบ
เขาที่มีระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร 
และลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่างหยักและสูง
ใหญ่ ความแปลกนี้คงเป็นจุดหนึ่งที่ท าให้
ผู้คนหลั่งไหลกันมาท่องเที่ยว ได้เวลาอัน
สมควรน าท่านเดินทางสู่  “เมืองบาร์เซโล
น่ า ”  (Barcelona) ตั้ ง อ ยู่ ท า ง ทิ ศ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
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


ตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศฝรั่งเศส และขนาบข้างด้วยทะเลเมดิเตอร์ริเนียน จากนั้นเดินทางสู่
ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลน่า “ถนนลารัมบลา” (Larambla( ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโล  นาแหล่ง
ท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ   ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่า
ประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, 
BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าซึ่งมีร้านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de 
gracia” ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ  LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีก
มากมาย  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  FIRA CONGRESS หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่7        บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – เดินทางกลับ    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านชมความงามของ “เมืองบาร์เซโลน่า” แวะบันทึกภาพกับ  สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 ผ่านชม อนุสาวรีย์ 
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่
ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่
เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.
1492 แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า 
ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia) (ด้านนอก( 
สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลก
ตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่
แสดงถึงอัจฉริยภาพของ  อันโตนี  เกาดี้  
สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นน 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 ได้เวลาพอสมควร น าท่าน
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1856 
22.30 น. เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง( 
 
วันที่8        อิสตัลบูล - กรุงเทพฯ 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้า
อันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการ

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


เดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  
จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ*** 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-นีซ // บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง( 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

อตัราคา่บรกิาร  
ก าหนดการเดินทาง       ผู้ใหญ ่

    พักห้องละ 2 ท่าน 
     เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
      พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
   พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง( 

      พักเดี่ยว 

11 – 18 มิ.ย. 65 63,900 63,900 63,900     13,000 
18 – 25 มิย. 65 63,900 63,900 63,900     13,000 

   25มิ.ย.-02ก.ค. 65 63,900 63,900 63,900     13,000 
02 – 09 ก.ค. 65 69,900 69,900 69,900     13,000 
09 – 16 ก.ค. 65 69,900 69,900 69,900     13,000 
16 – 23 ก.ค. 65 69,900 69,900 69,900     13,000 
 23 – 30 ก.ค. 65 69,900 69,900 69,900     13,000 
  30ก.ค.-06ส.ค. 65 69,900 69,900 69,900     13,000 
  06 – 13 ส.ค. 65 63,900 63,900 63,900     13,000 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class( กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



5. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง  

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์( หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือ
ไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท( 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร( 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง Passport  มายัง
บริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ 



เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ท่านจะต้องเสยีคา่ใชจ้่ายจรงิที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่า
มัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน( 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง( ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน( หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม

เห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบียนการคา้ท่ีมีชื่อผู้เดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20( อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง( 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการท างาน (ตวัจรงิ(เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง( 

 *** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตวัจรงิ( เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง( 

 *** กรณนีักเรยีนและนักศกึษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจรงิ( เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีศึกษาอยู่ 
อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง( 



 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง( ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชอีอมทรพัย์เป็นอนัดับแรก( แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก 
สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได้( ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ( 

 หนังสือรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก(  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน( กรุณาสะกด
ชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-
5 วันท าการ( โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ( 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้(  *** 
 กรณีเดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางท้ังสองคน 

ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศ
และวันเดินทาง (ตัวจริง( 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ ากว่า 20 ปี( 
 ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย( / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี( 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย ***  
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   
 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  
 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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