
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง 

มถุินายน – กรกฎาคม 2565 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วนัที่2  อสิตลับูล– ท่าอากาศยานนานาชาตโิกสต์ดาซูร์ – โมนาโค – นีซ 
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  
08.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินท่ี TK1813 
10.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินีซ ประเทศฝร่ังเศส หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ นาํท่านออกเดินทางสู่ร้านอาหาร 
เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนัณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องฝร่ังเศส แวะชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของ

ประเทศโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองแควน้ตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูง  60 เมตร ตามสไตลช์ยัภูมิของอศัวนิใน
ยคุกลาง นาํท่านชม พระราชวงัแห่งโมนาโค 
ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของประมุขแห่งรัฐโมนาโค
ในปัจจุบนัชมววิทิวทศัน์โดยรอบของโมนา
โค และสามารถมองเห็นท่าเรือซ่ึงมีเรือยอร์ช
จอดอยูเ่รียงราย วหิารโมนาโค ท่ีสร้างใน
รูปแบบน้ีโอโรมานซ์ เป็นท่ีฝังพระศพของ
เจา้หญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิ
เยร์ พระสวามี ชมความหรูหรา  ของคาสิโน 

และโรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของ
มอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินใน
เมือง ซ่ึงสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคาร
บา้นเรือนร้านคา้ ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
อนังดงามต่ืนตาต่ืนใจมากมาย เมืองโมนาโค
แมจ้ะเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีธรรมชาติรายลอ้ม 



 

มากมายแต่ก็เตม็ไปดว้ยวฒันธรรม และความงามของสถานท่ีอนัยิง่ใหญ่มากมายกลมกลืนไปกบัธรรมชาติไดอ้ยา่ง
ลงตวั นาํท่านออกเดินทางสู่“เมืองนีซ” (NICE) เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์นาํท่านเท่ียวชม “เมืองเก่านีซ”OLD 
NICE ถ่ายรูปคู่กบั จตุัรัสเมสซิน่า จตุัรัสซ่ึงประดบัดว้ยไมด้อกนานาพนัธ์ุ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ 
ผลดัเปล่ียนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยงัมีนํ้าพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยูเ่รียงราย   ซ่ึงนิยมทาสีสัน
สดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใตข้องฝร่ังเศสเป็นยา่นซ้ือของฝากจากนี ซในราคาถูก มีไอศกรีมแบบ
อิตาเล่ียนใหชิ้ม เป็นท่ีอยูข่องพวกคนพื้นเมือง มีโบสถเ์ก่าสมยัคริสศตวรรษท่ี18 นาํท่านชม โบสถรั์ชเซีย ST. 
NICOLAS (EGLISE RUSSE) เป็นโบส์ถรัชเซียแห่งเดียวท่ีถูกสร้างนอกรัชเซียท่ีในท่ีสุดยโุรป  นาํท่านออกเดินทาง
สู่เมืองนีซ เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ 

คํ่า            บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :NH NICEหรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่3  นีซ –  หมู่บ้าน มูสตเิย แซงก์ มารี – วาลองโซล - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
   เอ๊กซ์ ออง โพรวองส์ – มาร์เซย์     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านออกเดินทางสู่ "หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส" หมู่บา้น  มูสติเย แซงก ์มารี Moustiers-Sainte-Marie 
หรืออีกช่ือหน่ึงคือ หมู่บา้นแห่งดวงดาว ตั้งอยูร่ะหวา่งหนา้ผา 2 หนา้ผาดว้ยกนัใน  Provence-Alpes-Côte d'Azur 
หมู่บา้นน้ีตั้งอยู ่ 760 เมตรเหนือ
ระดบันํ้าทะเล มีผูอ้ยูอ่าศยัเพียง 694 คน
เท่านั้ น เป็นหมู่บา้นท่ีสวยงามมากท่ีสุดจน
ไดรั้บเลือกใหเ้ป็น Un Les Plus Beaux 
Village De France(One of the most 
beautiful villages of france) จากนั้น นาํชม
จุดสาํคญัท่ีสุดของเมืองน้ี อนั
ไดแ้ก่  ดวงดาว  (I’Etoile) ซ่ึงมีเร่ืองเล่าขาน
ต่อกนัมาวา่ อศัวนิคนหน่ึงซ่ึงตกไปเป็นเชลย
ศึกในช่วงสงครามครูเสด ไดต้ั้งอธิษฐานวา่ “หากมีโอกาสไดก้ลบับา้นอีกคร้ัง จะนาํดวงดาวไปแขวนไวร้ะหวา่ง
ยอดเขา ณ หมู่บา้นของขา้ ” แสดงวา่คาํอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง จึงมีดาวแขวนใหเ้ราเห็นอยูจ่นทุกวนัน้ี สาํหรับ 
I’Etoileถือเป็นสัญลกัษณ์ของความสมหวงัในการขอพร มีขนาดวดัได ้ 1.25 เมตร ส่วนโซ่ท่ีแขวนดาวไวย้าว 135 
เมตร นํ้าหนกั 150 กิโลกรัม และมิไดค้งทนถาวรตลอดไปในรอบหน่ึงร้อยปี จะมีอนัตกลงมา แลว้ตอ้งเปล่ียนข้ึนไป
ใหม่อยู ่2 คร้ังดว้ยกนั เน่ืองจากเมืองน้ีตั้งอยูบ่นภูเขา ความสวยงามอีกอยา่งหน่ึงคือ การไดเ้ห็นบา้นเรือนสวยๆ โดย
มีฉากหลงัเป็นภูเขา ทอ้งฟ้า และแน่นอน เม่ือมองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎใหเ้ห็นอยูด่ว้ย ไฮไลทข์องหมู่บา้นแห่ง
น้ีอีกหน่ึงอยา่งคือ เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเรียกวา่ Faïence เป็นภาชนะท่ีทาํจากดินเผา เคร่ืองเซรามิก ท่ีน่ีทาํกนัมาเน่ิน



 

นานตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ไดช่ื้อวา่เป็นเคร่ืองดินเผาท่ีทาํไดป้ระณีตท่ีสุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ยงั
โปรดใหส้ั่งเขา้ไปใชภ้ายในวงัอีกดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนัณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เขตปลูกดอกไม ้“เมืองวาลองโซล” (Valensole)ใหช้ม และเก็บภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 

ท่ีสวยงามระหวา่งทาง เน่ืองจากแควน้โพวองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไมเ้พื่อสกดัหวันํ้าหอมท่ีใหญ่ และดีท่ีสุดของ
ประเทศฝร่ังเศส นาํท่านชมวดีีทศัน์กรรมวธีิ
ผลิตหวันํ้าหอมในโรงงาน Lavendes 
Angelvin  มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ทอ้งถ่ินคุณภาพสูง ในราคาพิเศษ!!! นาํท่าน
เดินทางสู่“เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวองส์ ” (Aix 
en Provence)ใหท้่าน เดินเล่นชมเมืองเพื่อ
สัมผสักบัวถีิชีวติของชาวโพรวอง ส์ กบั
ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น ผกั และผลไมส้ดๆจาก
ไร่ ตลาดดอกไมส้ด  พร้อมชมอาคาร
บา้นเรือนสไตลบ์าร็อคท่ีหรูหรา ซ่ึงอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมยัโรมนั ท่ีมีความรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก ต่อมามีการ
ปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารท่ีสวยงามมากข้ึน ปัจจุบนัจึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความสาํคญัเมืองหน่ึง 
โดยเฉพาะช่วงท่ีมีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม  จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองมาร์เซย”์ ( Marseille) เมืองท่าท่ีสาํคญั
ของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชายหาดริเวยีร่าท่ีงดงาม ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส  

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี : NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADOหรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที่4  มาร์เซย์ – อาวญีง – นีม – ตูลูซ  
เชา้                บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวญีง” ( Avignon) เป็นเมืองหลกัของเขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้ โพรวอ็งซาลป์โกตดาซูร์ 
ทางภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยูริ่มฝ่ัง
แม่นํ้าโรน ในปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุด และยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั
โวกลูซ อาวญีง ไดถู้กขนานนามวา่ “เมือง
แห่งพระสันตะปาปา” เน่ืองจากในอดีตนั้น
เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระ
สันตะปาปา (รวมทั้งพระสันตะปาปาเทจ็) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของ
การแตกแยกคร้ังใหญ่ของคริสตจกัร 



 

(Catholic Schism)นอกจากน้ีอาวญีงยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีกาํแพงเมืองเก่าท่ียงัอยูใ่น
สภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ พระราชวงัพระสันตะปาปา สะพานอาวญีง ซ่ึงยงัอยูใ่นสภาพดี ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เม่ือปีค.ศ. 1995 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านแวะ 
ถ่ายรูปกบั “สะพานปงต ์ดู การ์” (Pont du Gard) สะพานส่งนํ้าโรมนัโบราณ เพื่อใชเ้ป็นสะพานส่งนํ้าของเมืองนีมส์ 
(Nimes) ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผา่นแม่นํ้าการ์ด ( Gard) ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดก
โลก ในปี ค.ศ. 1985นาํท่านเดินทางสู่ “เมือง
นีม” (Nimes)หรือ นีเมส เป็นเมืองหลวงของ
จงัหวดัการ์ ในแควน้ล็องกด็์อก-รูซียง 
ประเทศฝร่ังเศส เมืองนีมเป็นเมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานนบัพนัปี นบัตั้งแต่
สมยัจกัรวรรดิโรมนัเป็นตน้มา และยงัเป็น
แหล่งท่องเท่ียวหลกัอีกแห่งหน่ึงทางตอนใต้
ของประเทศฝร่ังเศสเมืองนีมเป็นท่ีตั้งของ
สถานท่ีสาํคญัในสมยัโรมโบราณ รวมทั้ง
อฒัจนัทร์แบบโรมนัโบราณ วหิารโรมนั (แมซงกาเร) และหอคอยมาญ ซ่ึงสถานท่ีทั้งสามยงัคงอยูใ่นสภาพท่ี
สมบูรณ์ จนเมืองนีมไดถู้กเรียกเป็น “กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส” 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือกลางวนัณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็นเทศบาลในจงัหวดัโอต-การอน ทางตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส เป็น

เมืองหลวงของแควน้มีดี-ปีเรเน ซ่ึงติดกบัประเทศสเปน 
คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี : PALLADIA HOTELหรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่5  ตูลูซ – ชมเมือง – การ์กาซอน – ชมเมือง – อนัดอร์รา ลาเวลลา – เลส เอสคลัเดส 

เชา้              บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
นาํท่านชม “จตุัรัส กาปิโตล” (Place du Capitole) เป็นจตุัรัสใหญ่กลางเมือง ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 1760 หนา้จัว่
ใหญ่ดา้นหนา้ตรงกลางของอาคารรองรับ
ดว้ยเสาหินอ่อนขนาดใหญ่สีชมพู 8 ตน้
ส่วนบนของหนา้จัว่น้ีประดบัดว้ยสัญลกัษณ์ 
ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายถึงพลงัอาํนาจและความ
ยติุธรรม นอกจากน้ีตึกอาคารท่ีรายลอ้ม
จตุัรัสทั้ง 3 ดา้นก็ถูกปรับโฉมของส่วน
ดา้นหนา้ใหม่เช่นกนั ซ่ึงการบูรณะก่อสร้าง



 

น้ีแลว้เสร็จในปี 1850 จากนั้นชม “วหิาร แซงต์ แซร์แนง” (La Basilique Saint-Sernin) เป็นวหิารท่ีสาํคญัของเมือง
ตูลูส และเป็นวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป วหิารแห่งน้ีถูกสร้างช่วงศตวรรษท่ี 11-12 เป็นงานสถาปัตยกรรม
ผสมผสานระหวา่งศิลปะโรมนัและโกธิค ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก หอระฆงัทรงสูงรูปทรง 8 เหล่ียม อนัเป็นงานศิลปะ
โกธิค ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองการ์กาซอน” (CARCASSONNE) คืออีกเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
ของแควน้ล็องกด์อค-รูซียง และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่มาตั้งแต่ยคุสมยัก่อนโรมนั ซ่ึงไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นเมืองป้อมปราการยคุกลางท่ีโดดเด่นแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส นาํท่านเท่ียวชม “เมืองการ์กาซอน ” 
แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ DECARCASSONNE” เมืองเก่าลอ้มรอบดว้ยกาํแพงเมือง และ “VILLE BASSE” 
เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตวัเมืองเก่านัน่เองป้อมปราการยคุกลางประจาํเมือง แต่ก่อนจะเขา้ไปสู่อาณา
เขตป้อมปราการนั้น ผา่นชมสะพานวเิยอร์ ( PONT VIEUX) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการขา้มแม่นํ้าโอด ( AUDE)  ป้อม
ปราการกากา ร์ซอน (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยคุกลางท่ีโดดเด่น ซ่ึงภายในป้อมปราการ
นั้นประกอบไปดว้ยถนนและโบสถส์มยัโกธิค ซ่ึงอยูเ่ขตของกาํแพงขนาดใหญ่จาํนวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อ
ลอ้มรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกาํแพง ปราสาทการ์กาซอน ( CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทท่ี
ตั้งอยูภ่ายในร้ัวกาํแพงเมือง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของกาการ์ซอนยคุกลาง ซ่ึงต่อมาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่“อนัดอร์ราลาเวลลา”  (คาตา

ลนั: Andorra la Vella) เป็นเมืองหลวง กลาง
หุบเขา ของประเทศอนัดอร์ราซ่ึงตั้งอยูบ่น
ความสูง 1,023 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล
เทือกเขาพิเรนีสระหวา่งประเทศฝร่ังเศสกบั
ประเทศสเปนอุตสาหกรรมหลกัของเมืองคือ
ดา้นการท่องเท่ียว ถึงแมว้า่ประเทศจะมี
รายไดน้าํเขา้จากการเป็นแหล่งหลบภาษี 
นอกจากนั้นยงัมีสินคา้พื้นเมืองอยา่ง
เฟอร์นิเจอร์และบร่ันดี 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี:ROC BLANC HOTEL หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่6 เลส เอสคลัเดส – มอนต์เซอร์รัต – มหาวหิารซานตามาเรีย เดอ  
                    มอนต์เซอรัต (โดยกระเช้า) – บาร์เซโลน่า – ถนนลารัมบลา – ช้อปป้ิง   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ “มอนตเ์ซอร์รัต ” (Montserrat) แควน้คาตาโลเนีย เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งสเปน  สถานท่ีท่องเท่ียว
และโบราณสถานท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่งมกัจะมีเสน่ห์และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างกนัไป 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านข้ึนสู่ “ยอดเขามอนตเ์ซอร์รัต” ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ( โดยกระเชา้)เพื่อชมความงดงามของมหาวหิาร “ซานตามาเรีย 

เดอ มอนตเ์ซอร์รัต” (Benedictine monastery of Santa Maria de Montserrat ) มีความพิเศษคือตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมี
ระดบัความสูงประมาณ 1,200 เมตร และ
ลกัษณะของภูเขาท่ีมีรูปร่างหยกัและสูงใหญ่ 
ความแปลกน้ีคงเป็นจุดหน่ึงท่ีทาํใหผู้ค้น
หลัง่ไหลกนัมาท่องเท่ียว ไดเ้วลาอนัสมควร
นาํท่านเดินทางสู่ “เมือง บาร์เซโลน่า” 
(Barcelona)ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกบั
ประเทศฝร่ังเศส และขนาบขา้งดว้ยทะเลเมดิ
เตอร์ริเนียนจากนั้นเดินทางสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลน่า  “ถนนลารัมบลา ” (Larambla)ยา่นท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของบาร์เซโล นาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความ ยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร
แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืนอิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และเส้ือผา้แบรนดเ์นมทั้ง H&M, 
ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํซ่ึงมีร้านตั้งอยูต่ลอดแนวถนน “Passeig de 
gracia” ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี:FIRA CONGRESS หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่7  บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – เดนิทางกลบั    
เชา้              บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านชมความงามของ“เมืองบาร์เซโลน่า”แวะบนัทึกภาพกบั สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 ผา่นชม อนุสาวรีย ์คริสโต
เฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือผูย้ิง่ใหญ่ท่ีออก
เดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะ
แคริบเบียนและทวปีอเมริกาในปี ค.ศ. 1492 
แวะบนัทึกภาพกบัมหาวหิารซากราดา้ 
ฟาอมิเลียร์ (SagradaFamilia) (ดา้นนอก) 
สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้างอยา่งสวยงามแปลก
ตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ี
แสดงถึงอจัฉริยภาพของ  อนัโตนี เกาด้ี 
สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านสู่ La RocaVillageOutletเชิญท่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํมากมาย 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, Zegnaฯลฯ ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า เพื่อให้
ท่านไดมี้เวลาทาํ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

17.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1856 
22.30 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 
 

วนัที่8         อสิตลับูล - กรุงเทพฯ 

01.45 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวลิด ์คอนเน็คชัน่ส์  ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั*** 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-นีซ // บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ(หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

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

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

11 – 18 มิ.ย. 65 73,900 73,900 73,900     13,000 
18 – 25 มิย. 65 73,900 73,900 73,900     13,000 

25มิ.ย.-02ก.ค. 65 76,900 76,900 76,900     13,000 
02 – 09 ก.ค. 65 76,900 76,900 76,900     13,000 
09 – 16 ก.ค. 65 76,900 76,900 76,900     13,000 
16 – 23 ก.ค. 65 76,900 76,900 76,900     13,000 
23 – 30 ก.ค. 65 76,900 76,900 76,900     13,000 

30ก.ค.-06ส.ค. 65 76,900 76,900 76,900     13,000 
06 – 13 ส.ค. 65 76,900 76,900 76,900     13,000 

***ราคาน้ีไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประมาณ 150-160ยโูร*** 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ** 



 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้
เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่น

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
7. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางข้ึนเคร่ืองขากลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160 

ยโูร 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000 บาทเม่ือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  



 

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะสาํรองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

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

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  



 

 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น
ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
***กรณีค้าขาย: หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือสาํเนา
ใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20)อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น: หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ:หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา:หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี ( Bank Statement)(ตวัจริง)  ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก)  แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร  (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO 
WHOM IT MAY CONCERNแทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั  Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ  3-5 วนัทาํ
การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้)*** 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา &มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง(ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 
*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เตมิให้

ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้วทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 



 

 ของท่านเน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ันการปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินโดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


