
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

      มิถุนำยน – กรกฎำคม 2566 
( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 

 



 

 

วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.40 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK065 
 

วนัที่2         อสิตัลบูล – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติโกสต์ดำซูร์ – โมนำโค – นีซ 
05.45 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง  
07.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินท่ี TK1813 
09.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินีซ ประเทศฝร่ังเศส หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ร้านอาหาร 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส แวะชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของ

ประเทศโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองแควน้ตั้งอยู่บนหนา้ผาสูง  60 เมตร ตามสไตลช์ยัภูมิของอศัวินใน
ยคุกลาง น าท่านชม พระราชวงัแห่งโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบั
ของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบนัชมวิวทิวทศัน์โดยรอบ
ของโมนาโค และสามารถมองเห็นท่าเรือซ่ึงมีเรือยอร์ชจอด
อยู่เรียงราย วิหารโมนาโค ท่ีสร้างในรูปแบบน้ีโอโรมานซ์ 
เป็นท่ีฝังพระศพของเจา้หญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจา้ชายเร
นิเยร์ พระสวามี ชมความหรูหรา  ของคาสิโน และโรงแรม
เดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตาม
ทางเดินในเมือง ซ่ึงสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนร้านคา้ ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงามต่ืนตาต่ืนใจ
มากมาย เมืองโมนาโคแมจ้ะเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีธรรมชาติรายลอ้ม มากมายแต่ก็เต็มไปดว้ยวฒันธรรม และความงาม
ของสถานท่ีอนัยิ่งใหญ่มากมายกลมกลืนไปกบัธรรมชาติไดอ้ย่างลงตวั น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนีซ” (NICE) 
เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ น าท่านเท่ียวชม “เมืองเก่านีซ”  OLD NICE ถ่ายรูปคู่กบั จตัุรัสเมสซิน่า จตัุรัสซ่ึง
ประดับด้วยไมด้อกนานาพนัธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม 
ฯลฯ ผลดัเปล่ียนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยงัมีน ้ าพุสวยงามและ
อาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู่เรียงราย  ซ่ึงนิยมทาสีสันสดใสตามแบบ
อาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใตข้องฝร่ังเศสเป็นย่านซ้ือของฝาก
จากนีซในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเล่ียนใหชิ้ม เป็นท่ีอยูข่องพวก
คนพื้นเมือง มีโบสถ์เก่าสมยัคริสศตวรรษท่ี18 น าท่านชม โบสถ์
รัชเซีย ST. NICOLAS (EGLISE RUSSE) เป็นโบส์ถรัชเซียแห่งเดียวท่ีถูกสร้างนอกรัชเซียท่ีในท่ีสุดยโุรป  

 



 

 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองนีซ เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัท่ี :  NH NICE หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่3        นีซ –  หมู่บ้ำน มูสติเย แซงก์ มำรี – วำลองโซล - ทุ่งดอกลำเวนเดอร์ 
          เอ๊กซ์ ออง โพรวองส์ – มำร์เซย์     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ "หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส" หมู่บา้น มูสติเย แซงก์ มารี Moustiers-Sainte-Marie 
หรืออีกช่ือหน่ึงคือ หมู่บา้นแห่งดวงดาว  ตั้งอยู่ระหว่างหน้าผา 2 หน้าผาด้วยกันใน Provence-Alpes-Côte d'Azur 
ห มู่ บ้ า น น้ี ตั้ ง อ ยู่  760 เ ม ต ร เ ห นื อ
ระดับน ้ าทะเล มีผู ้อยู่อาศัยเพียง 694 คน
เท่านั้น เป็นหมู่บา้นท่ีสวยงามมากท่ีสุดจน
ได้ รับ เ ลื อก ให้ เ ป็น  Un Les Plus Beaux 
Village De France(One of the most beautiful 
villages of france) จากนั้น น าชมจุดส าคัญ
ท่ีสุดของเมืองน้ี อนัไดแ้ก่ ดวงดาว (I’Etoile) 
ซ่ึงมีเร่ืองเล่าขานต่อกนัมาว่า อศัวินคนหน่ึง
ซ่ึงตกไปเป็นเชลยศึกในช่วงสงครามครูเสด 
ไดต้ั้งอธิษฐานว่า “หากมีโอกาสไดก้ลบับา้นอีกคร้ัง จะน าดวงดาวไปแขวนไวร้ะหว่างยอดเขา ณ หมู่บา้นของขา้” 
แสดงว่าค าอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง จึงมีดาวแขวนให้เราเห็นอยู่จนทุกวนัน้ี ส าหรับ I’Etoile ถือเป็นสัญลกัษณ์
ของความสมหวงัในการขอพร มีขนาดวดัได ้1.25 เมตร ส่วนโซ่ท่ีแขวนดาวไวย้าว 135 เมตร น ้ าหนกั 150 กิโลกรัม 
และมิได้คงทนถาวรตลอดไปในรอบหน่ึงร้อยปี จะมีอนัตกลงมา แลว้ตอ้งเปล่ียนขึ้นไปใหม่อยู่ 2 คร้ังด้วยกัน 
เน่ืองจากเมืองน้ีตั้งอยู่บนภูเขา ความสวยงามอีกอย่างหน่ึงคือ การไดเ้ห็นบา้นเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขา 
ทอ้งฟ้า และแน่นอน เม่ือมองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎให้เห็นอยู่ดว้ย ไฮไลทข์องหมู่บา้นแห่งน้ีอีกหน่ึงอย่างคือ 
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเรียกว่า Faïence เป็นภาชนะท่ีท าจากดินเผา เคร่ืองเซรามิก ท่ีน่ีท ากนัมาเน่ินนานตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
17 ไดช่ื้อว่าเป็นเคร่ืองดินเผาท่ีท าไดป้ระณีตท่ีสุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ยงัโปรดให้สั่งเขา้ไปใช้
ภายในวงัอีกดว้ย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เขตปลูกดอกไม ้“เมืองวาลองโซล” (Valensole)ใหช้ม และเก็บภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
ท่ีสวยงามระหว่างทาง เน่ืองจากแควน้โพวองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไมเ้พื่อสกดัหัวน ้ าหอมท่ีใหญ่ และดีท่ีสุดของ
ประเทศฝร่ังเศส น าท่านชมวีดีทศัน์กรรมวิธี
ผลิตหัวน ้ าหอมในโรงงาน Lavendes 
Angelvin  มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ินคุณภาพสูง ในราคาพิเศษ!!! น าท่าน
เดินทางสู่ “เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวองส์” (Aix 
en Provence)  ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเพื่อ
สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองส์ กับ
ผลิตภณัฑ์พื้นบา้น ผกั และผลไมส้ดๆจาก
ไ ร่  ตลาดดอกไม้สด  พ ร้อมชมอาคาร
บา้นเรือนสไตลบ์าร็อคท่ีหรูหรา ซ่ึงอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมยัโรมนั ท่ีมีความรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก ต่อมามีการ
ปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารท่ีสวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญเมืองหน่ึง 
โดยเฉพาะช่วงท่ีมีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม  จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองมาร์เซย”์ (Marseille) เมืองท่าท่ีส าคญั
ของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าท่ีงดงาม ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส  

 ค  ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี : NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADO หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่4        มำร์เซย์ – อำวญีง – นีม – ตูลูซ   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวีญง” (Avignon) เป็นเมืองหลกัของเขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้โพรว็องซาลป์โกตดาซูร์ 
ทางภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้ าโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุด และยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั
โวกลูซ อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า “เมือง
แห่งพระสันตะปาปา” เน่ืองจากในอดีตนั้น
เ ค ย เ ป็ น ท่ี ป ร ะ ทั บ ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
สันตะปาปา (รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ)  
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของ
การแตกแยกค ร้ั ง ให ญ่ของค ริสตจัก ร 
(Catholic Schism) นอกจากน้ีอาวีญงยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีก าแพงเมืองเก่าท่ียงัอยู่ใน



 

 

สภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ พระราชวงัพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซ่ึงยงัอยู่ในสภาพดี ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เม่ือปีค.ศ. 1995 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านแวะ 
ถ่ายรูปกบั “สะพานปงต ์ดู การ์” (Pont du Gard) สะพานส่งน ้าโรมนัโบราณ เพื่อใชเ้ป็นสะพานส่งน ้ าของเมืองนีมส์ 
(Nimes) ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผ่านแม่น ้ าการ์ด (Gard) ซ่ึงองค์การยูเนสโกไดย้กย่องให้เป็นมรดก
โลก ในปี ค.ศ.1985 น าท่านเดินทางสู่ “เมือง
นีม” (Nimes) หรือ นีเมส เป็นเมืองหลวงของ
จังหวัดกา ร์  ในแคว้นล็องก์ด็อก - รู ซียง 
ประเทศฝร่ัง เศส เ มืองนีมเป็นเมือง ท่ี มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานนบัพนัปี นบัตั้งแต่
สมยัจกัรวรรดิโรมนัเป็นตน้มา และยงัเป็น
แหล่งท่องเท่ียวหลกัอีกแห่งหน่ึงทางตอนใต้
ของประเทศฝร่ังเศส เมืองนีมเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีส าคัญในสมัยโรมโบราณ รวมทั้ ง
อัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ วิหารโรมัน (แมซงกาเร) และหอคอยมาญ ซ่ึงสถานท่ีทั้งสามยงัคงอยู่ในสภาพท่ี
สมบูรณ์ จนเมืองนีมไดถู้กเรียกเป็น “กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส” 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็นเทศบาลในจงัหวดัโอต-การอน ทางตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส เป็น

เมืองหลวงของแควน้มีดี-ปีเรเน ซ่ึงติดกบัประเทศสเปน  
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี : PALLADIA HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่5         ตูลูซ – ชมเมือง – กำร์กำซอน – ชมเมือง – อนัดอร์รำ ลำเวลลำ – เลส เอสคลัเดส  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านชม “จตัุรัส กาปิโตล” (Place du Capitole) เป็นจตุัรัสใหญ่กลางเมือง ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 1760 หน้าจัว่
ใหญ่ด้านหน้าตรงกลางของอาคารรองรับด้วยเสาหิน
อ่อนขนาดใหญ่สีชมพู  8 ต้นส่วนบนของหน้าจั่ว น้ี
ประดบัดว้ยสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายถึงพลงัอ านาจ
และความยุติธรรม นอกจากน้ีตึกอาคารท่ีรายลอ้มจตัุรัส
ทั้ง 3 ดา้นก็ถูกปรับโฉมของส่วนดา้นหนา้ใหม่เช่นกนั ซ่ึง
การบูรณะก่อสร้างน้ีแลว้เสร็จในปี 1850  
 



 

 

จากนั้นชม “วิหาร แซงต์ แซร์แนง” (La Basilique Saint-Sernin) เป็นวิหารท่ีส าคญัของเมืองตูลูส และเป็นวิหารท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในยโุรป วิหารแห่งน้ีถูกสร้างช่วงศตวรรษท่ี 11-12 เป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งศิลปะโรมนั
และโกธิค ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก หอระฆงัทรงสูงรูปทรง 8 เหล่ียม อนัเป็นงานศิลปะโกธิค ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ “เมืองการ์กาซอน” (CARCASSONNE) คืออีกเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ลอ็งก์ดอค-รูซียง และ
ยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคสมยัก่อนโรมนั ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุค
กลางท่ีโดดเด่นแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส  น าท่านเท่ียวชม “เมืองการ์กาซอน” แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE 
CARCASSONNE” เมืองเก่าลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมือง และ “VILLE BASSE” เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑล
รอบตวัเมืองเก่านั่นเองป้อมปราการยุคกลางประจ าเมือง แต่ก่อนจะเขา้ไปสู่อาณาเขตป้อมปราการนั้น ผ่านชม
สะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX) ท่ีสร้างขึ้ นเพื่อใช้ในการข้ามแม่น ้ าโอด (AUDE)  ป้อมปราการกาการ์ซอน 
(FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่น ซ่ึงภายในป้อมปราการนั้นประกอบไปด้วย
ถนนและโบสถส์มยัโกธิค ซ่ึงอยูเ่ขตของก าแพงขนาดใหญ่จ านวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อลอ้มรอบปราสาทและ
อาคารโดยรอบก าแพง ปราสาทการ์กาซอน (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทท่ีตั้งอยู่ภายในร้ัวก าแพง
เมือง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของกาการ์ซอนยุคกลาง ซ่ึงต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “อนัดอร์รา ลาเวลลา” (คา

ตาลัน : Andorra la Vella) เ ป็น เ มืองหลวง
กลางหุบเขาของประเทศอนัดอร์ราซ่ึงตั้งอยู่
บนความสูง 1,023 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล
เทือกเขาพิเรนีสระหว่างประเทศฝร่ังเศสกับ
ประเทศสเปน อุตสาหกรรมหลกัของเมืองคือ
ด้านการท่องเท่ียว ถึงแม้ว่าประเทศจะมี
รายได้น าเข้าจากการเป็นแหล่งหลบภาษี 
นอกจากนั้ น ย ัง มี สิ นค้ าพื้ น เ มื อ ง อย่ า ง
เฟอร์นิเจอร์และบร่ันดี 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :  ROC BLANC HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 
 
 
 

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


 

 

วนัที่6         เลส เอสคลัเดส – มอนต์เซอร์รัต – มหำวหิำรซำนตำมำเรีย เดอ      
                  มอนต์เซอรัต (โดยกระเช้ำ) – บำร์เซโลน่ำ – ถนนลำรัมบลำ – ช้อปป้ิง     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “มอนตเ์ซอร์รัต” (Montserrat) แควน้คาตาโลเนีย เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งสเปน สถานท่ีท่องเท่ียว
และโบราณสถานท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่งมกัจะมีเสน่ห์และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างกนัไป    

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านขึ้นสู่ “ยอดเขามอนตเ์ซอร์รัต” ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ (โดยกระเชา้) เพื่อชมความงดงามของมหาวิหาร “ซานตามาเรีย 

เดอ มอนต์เซอร์รัต” (Benedictine monastery of Santa Maria de Montserrat ) มีความพิเศษคือตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีมี
ระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร และ
ลกัษณะของภูเขาท่ีมีรูปร่างหยกัและสูงใหญ่ 
ความแปลกน้ีคงเป็นจุดหน่ึงท่ีท าให้ผู ้คน
หลัง่ไหลกนัมาท่องเท่ียว ไดเ้วลาอนัสมควร
น าท่านเดินทางสู่   “เมืองบาร์เซโลน่า” 
(Barcelona) ตั้ ง อ ยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกับ
ประเทศฝร่ังเศส และขนาบขา้งดว้ยทะเลเมดิ
เตอร์ริเนียน จากนั้นเดินทางสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลน่า “ถนนลารัมบลา” (Larambla) ย่านท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของบาร์เซโล  นาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเลก็ๆท่ีมีความ  ยาวเพียง1.2 กิโลเมตร
แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนด์เนมทั้ง H&M, 
ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าซ่ึงมีร้านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de 
gracia” ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี :  FIRA CONGRESS หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

วนัที่7        บำร์เซโลน่ำ – ชมเมือง – เดินทำงกลบั    
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชมความงามของ “เมืองบาร์เซโลน่า” แวะบนัทึกภาพกบั  สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 ผ่านชม อนุสาวรีย ์คริส
โตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ี
ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่
เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.
1492 แวะบนัทึกภาพกบัมหาวิหารซากราดา้ 
ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia) (ด้านนอก) 
สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลก
ตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ี
แสดงถึงอัจฉริยภาพของ  อันโตนี เกาด้ี  
สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน 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 าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านได้มี
เวลาท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1856 
23.35 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
 

วนัที่8        อสิตัลบูล - กรุงเทพฯ 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

***หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 

 

 



 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-นีซ // บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 150 บาท / ท่าน ( 1,200 บาท ) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 

อตัรำค่ำบริกำร  
ก าหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

    พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
   พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

22 - 29 มิ.ย. 66 72,900 72,900 72,900     14,000 
04 – 11 ก.ค. 66 72,900 72,900 72,900     14,000 
 23 – 30 ก.ค. 66 83,900 83,900 83,900     14,000 
  27ก.ค.-03ส.ค. 66 81,900 81,900 81,900     14,000 
  10 - 17 ส.ค. 66 77,900 77,900 77,900     14,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 25 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 25 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 25 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 



 

 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



 

 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

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

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

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

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้

ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ

เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


