
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

กาํหนดการเดินทาง 

      มิถุนายน – กรกฎาคม  
( กรุณาสาํรองทีนงัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพอืความสะดวกในการยืนวีซ่า) 



 

วันที         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

.  น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวก 

.  น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับลู ประเทศตุรกี โดยเทียวบินที TK065 

 

วันที          อสิตัลบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติโกสต์ดาซูร์ – โมนาโค – นีซ 

.  น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพกัเปลียนเครือง  

.  น. ออกเดินทางสู่เมืองนีซ ประเทศฝรังเศส โดยเทียวบินที TK1813 

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินีซ ประเทศฝรังเศส หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ นาํท่านออกเดินทางสู่ร้านอาหาร 

เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระทีตงัอยู่ทางตอนใตข้องฝรังเศส แวะชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของ

ประเทศโมนาโค ซึงเป็นทีประทบัของเจา้ผูค้รองแควน้ตงัอยู่บนหน้าผาสูง   เมตร ตามสไตล์ชยัภูมิของอศัวินใน

ยคุกลาง นาํท่านชม พระราชวงัแห่งโมนาโค 

ซึงเป็นทีประทบัของประมุขแห่งรัฐโมนาโค

ในปัจจุบนัชมวิวทิวทศัน์โดยรอบของโมนา

โค และสามารถมองเห็นท่าเรือซึงมีเรือยอร์ช

จอดอยู่เรียงราย วิหารโมนาโค ทีสร้างใน

รูปแบบนีโอโรมานซ์ เป็นทีฝังพระศพของ

เจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิ

เยร์ พระสวามี ชมความหรูหรา  ของคาสิโน 

และโรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของ

มอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึงสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ทีมีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมอนังดงามตืนตาตืนใจมากมาย เมืองโมนาโคแมจ้ะเป็นเมืองเล็กๆทีมีธรรมชาติรายลอ้ม มากมายแต่ก็

เต็มไปด้วยวฒันธรรม และความงามของ

สถานทีอันยิงใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับ

ธรรมชาติไดอ้ย่างลงตวั นาํท่านออกเดินทาง

สู่ “เมืองนีซ” (NICE) เมืองตากอากาศในเขต

โก๊ตดาชูร์ นําท่านเทียวชม “เมืองเก่านีซ”  

OLD NICE ถ่ ายรูป คู่ กับ  จัตุ รัส เม ส ซิ น่ า 

จตุัรัสซึงประดบัดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ์ เช่น 

ด อ ก กุ ห ล า บ  ทิ ว ลิ ป  เจ เร เนี ย ม  ฯ ล ฯ 

ผลดัเปลียนไปตามฤดูกาล นอกจากนันยงัมี



 

นาํพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตงัอยู่เรียงราย  ซึงนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอน

ใตข้องฝรังเศสเป็นยา่นซือของฝากจากนีซในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเลียนให้ชิม เป็นทีอยู่ของพวกคนพืนเมือง 

มีโบสถเ์ก่าสมยัคริสศตวรรษที  นาํท่านชม โบสถรั์ชเซีย ST. NICOLAS (EGLISE RUSSE) เป็นโบส์ถรัชเซียแห่ง

เดียวทีถูกสร้างนอกรัชเซียทีในทีสุดยุโรป นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองนีซ เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร / จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั   

พกัที :  NH NICE หรือทีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วันที         นีซ –  หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี – วาลองโซล - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 

          เอ๊กซ์ ออง โพรวองส์ – มาร์เซย์     

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 

นาํท่านออกเดินทางสู่ "หมู่บา้นทีสวยทีสุดในประเทศฝรังเศส" หมู่บา้น มูสติเย แซงก์ มารี Moustiers-Sainte-Marie 

หรืออีกชือหนึงคือ หมู่บ้านแห่งดวงดาว ตงัอยู่ระหว่างหน้าผา 2 หน้าผาด้วยกันใน Provence-Alpes-Côte d'Azur 

ห มู่ บ้ า น นี ตั ง อ ยู่  760 เ ม ต ร เห นื อ

ระดับนําทะเล  มีผู ้อยู่อาศัยเพี ยง 694 คน

เท่านัน เป็นหมู่บ้านทีสวยงามมากทีสุดจน

ไ ด้ รั บ เลื อ ก ใ ห้ เป็ น  Un Les Plus Beaux 

Village De France( One of the most 

beautiful villages of france) จากนัน นําชม

จุ ด สํ า คั ญ ที สุ ด ข อ ง เ มื อ ง นี  อั น

ได้แก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึงมีเรืองเล่าขาน

ต่อกนัมาวา่ อศัวินคนหนึงซึงตกไปเป็นเชลย

ศึกในช่วงสงครามครูเสด ได้ตงัอธิษฐานว่า “หากมีโอกาสได้กลบับา้นอีกครัง จะนําดวงดาวไปแขวนไวร้ะหว่าง

ยอดเขา ณ หมู่บา้นของขา้” แสดงว่าคาํอธิษฐานของเขาคงเป็นจริง จึงมีดาวแขวนให้เราเห็นอยู่จนทุกวนันี สําหรับ 

I’Etoile ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสมหวงัในการขอพร มีขนาดวดัได ้1.25 เมตร ส่วนโซ่ทีแขวนดาวไวย้าว 135 

เมตร นาํหนกั 150 กิโลกรัม และมิไดค้งทนถาวรตลอดไปในรอบหนึงร้อยปี จะมีอนัตกลงมา แลว้ตอ้งเปลียนขึนไป

ใหม่อยู่ 2 ครังดว้ยกนั เนืองจากเมืองนีตงัอยูบ่นภเูขา ความสวยงามอีกอย่างหนึงคือ การไดเ้ห็นบา้นเรือนสวยๆ โดย

มีฉากหลงัเป็นภูเขา ทอ้งฟ้า และแน่นอน เมือมองดีๆ จะมีดาวดวงนนัปรากฎให้เห็นอยูด่ว้ย ไฮไลทข์องหมู่บา้นแห่ง

นีอีกหนึงอย่างคือ เครืองปันดินเผาทีเรียกว่า Faïence เป็นภาชนะทีทาํจากดินเผา เครืองเซรามิก ทีนีทาํกันมาเนิน

นานตงัแต่ศตวรรษที 17 ไดชื้อว่าเป็นเครืองดินเผาทีทาํไดป้ระณีตทีสุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจา้หลุยส์ที 14 ยงั

โปรดใหส้ังเขา้ไปใชภ้ายในวงัอีกดว้ย  

เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย จากนนันาํท่านออกเดินทางสู่เขตปลูกดอกไม ้“เมืองวาลองโซล” (Valensole)ให้ชม และเก็บภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 

ทีสวยงามระหว่างทาง เนืองจากแควน้โพวองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไมเ้พือสกัดหัวนําหอมทีใหญ่ และดีทีสุดของ

ประเทศฝรังเศส นาํท่านชมวีดีทศัน์กรรมวิธี

ผลิ ตหั วนํ าห อ ม ใน โรงงาน  L avendes 

Angelvin  มีเวลาให้ท่านเลือกซือผลิตภณัฑ์

ทอ้งถินคุณภาพสูง ในราคาพิเศษ!!! นาํท่าน

เดินทางสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์” (Aix 

en Provence)  ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเพือ

สัมผัสกับวิถี ชีวิตของชาวโพรวองส์  กับ

ผลิตภณัฑ์พืนบา้น ผกั และผลไมส้ดๆจาก

ไร่  ต ล าด ด อ ก ไม้ส ด  พ ร้อ ม ช ม อ าค าร

บา้นเรือนสไตลบ์าร็อคทีหรูหรา ซึงอดีตเคยเป็นเมอืงเก่าแก่ในสมยัโรมนั ทีมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการ

ปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารทีสวยงามมากขึน ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเทียวทีมีความสําคัญเมืองหนึง 

โดยเฉพาะช่วงทีมีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม  จากนันเดินทางสู่ “เมืองมาร์เซย”์ (Marseille) เมืองท่าทีสําคญั

ของประเทศฝรังเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าทีงดงาม ซึงไดชื้อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรังเศส  
 คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร / จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั 

พกัที : NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADO หรือทีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วันที         มาร์เซย์ – อาวญีง – นีม – ตูลูซ   

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวีญง” (Avignon) เป็นเมืองหลกัของเขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้โพรว็องซาลป์โกตดาซูร์ 

ทางภาคใตข้องประเทศฝรังเศส ตงัอยู่ริมฝัง

แม่นําโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองทีมีขนาด

ใหญ่ทีสุด และยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั

โวกลูซ อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า “เมือง

แห่งพระสันตะปาปา” เนืองจากในอดีตนัน

เค ย เป็ น ที ป ร ะ ทั บ ข อ ง ส ม เด็ จ พ ร ะ

สันตะปาปา (รวมทงัพระสันตะปาปาเท็จ)  

ตงัแต่ปี ค.ศ.  - ค.ศ.  ในช่วงของ

ก ารแ ต ก แ ย ก ค รังใ ห ญ่ ข อ ง ค ริ ส ต จัก ร 

(Catholic Schism) นอกจากนีอาวีญงยงัเป็นหนึงในไม่กีเมืองในประเทศฝรังเศสทียงัมีกาํแพงเมืองเก่าทียงัอยู่ใน

สภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ พระราชวงัพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซึงยงัอยู่ในสภาพดี ซึง

ทงัหมดนีไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมือปีค.ศ.  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านแวะ 



 

ถ่ายรูปกบั “สะพานปงต์ ดู การ์” (Pont du Gard) สะพานส่งนาํโรมนัโบราณ เพือใชเ้ป็นสะพานส่งนาํของเมืองนีมส์ 

(Nimes) ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผ่านแม่นาํการ์ด (Gard) ซึงองค์การยูเนสโกไดย้กย่องให้เป็นมรดก

โลก ในปี ค.ศ.1985 นาํท่านเดินทางสู่ “เมือง

นีม” (Nimes) หรือ นีเมส เป็นเมืองหลวงของ

จังห วัดก า ร์ ใน แ ค ว้น ล็องก์ ด็อก -รู ซี ยง 

ป ระเท ศ ฝรังเศส  เมื องนี ม เป็ น เมื องที มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานนบัพนัปี นบัตงัแต่

สมัยจักรวรรดิโรมันเป็นต้นมา และยงัเป็น

แหล่งท่องเทียวหลกัอีกแห่งหนึงทางตอนใต้

ของประเทศฝรังเศส เมืองนีมเป็นทีตงัของ

สถานทีสําคัญในสมัยโรมโบราณ รวมทัง

อฒัจนัทร์แบบโรมันโบราณ วิหารโรมัน (แมซงกาเร) และหอคอยมาญ ซึงสถานทีทังสามยงัคงอยู่ในสภาพที

สมบูรณ์ จนเมืองนีมไดถู้กเรียกเป็น “กรุงโรมแห่งฝรังเศส” 

เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็นเทศบาลในจงัหวดัโอต-การอน ทางตอนใตข้องประเทศฝรังเศส เป็น

เมืองหลวงของแควน้มีดี-ปีเรเน ซึงติดกบัประเทศสเปน  

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที : PALLADIA HOTEL หรือทพีกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วันที          ตูลูซ – ชมเมือง – การ์กาซอน – ชมเมือง – อันดอร์รา ลาเวลลา – เลส เอสคลัเดส  

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 

นาํท่านชม “จตัุรัส กาปิโตล” (Place du Capitole) เป็นจตัุรัสใหญ่กลางเมือง ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 1760 หน้าจวั

ใหญ่ด้านหน้าตรงกลางของอาคารรองรับ

ด้วยเสาหินอ่อนขนาดใหญ่ สีชมพู  8 ต้น

ส่วนบนของหนา้จวันีประดบัดว้ยสัญลกัษณ์ 

ซึงเป็นเครืองหมายถึงพลงัอาํนาจและความ

ยุติธรรม นอกจากนีตึกอาคารทีรายล้อม

จัตุ รัสทัง 3 ด้าน ก็ถูกปรับโฉ มของส่วน

ดา้นหน้าใหม่เช่นกนั ซึงการบูรณะก่อสร้าง

นีแล้วเสร็จในปี 1850 จากนันชม “วิหาร 

แ ซ ง ต์  แ ซ ร์ แ น ง ”  ( La Basilique Saint-

Sernin) เป็นวิหารทีสําคญัของเมืองตูลูส และเป็นวิหารทีใหญท่ีสุดในยุโรป วิหารแห่งนีถูกสร้างช่วงศตวรรษที 11-



 

12 เป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะโรมนัและโกธิค ซึงจะเห็นได้จาก หอระฆงัทรงสูงรูปทรง 8 

เหลียม อนัเป็นงานศิลปะโกธิค ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองการ์กาซอน” (CARCASSONNE) คืออีก

เมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงของแควน้ล็องก์ดอค-รูซียง และยงัเป็นเมืองทีมีประวติัศาสตร์อันเก่าแก่มาตงัแต่ยุค

สมยัก่อนโรมนั ซึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางทีโดดเด่นแห่งหนึงของประเทศฝรังเศส  นาํ

ท่านเทียวชม “เมืองการ์กาซอน” แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE CARCASSONNE” เมืองเก่าล้อมรอบด้วย

กาํแพงเมือง และ “VILLE BASSE” เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตวัเมืองเก่านนัเองป้อมปราการยุคกลาง

ประจาํเมือง แต่ก่อนจะเขา้ไปสู่อาณาเขตป้อมปราการนนั ผ่านชมสะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX) ทีสร้างขึนเพือใช้

ในการข้ามแม่นําโอด (AUDE)  ป้อมปราการกาการ์ซอน (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยุค

กลางทีโดดเด่น ซึงภายในป้อมปราการนันประกอบไปดว้ยถนนและโบสถ์สมยัโกธิค ซึงอยู่เขตของกาํแพงขนาด

ใหญ่จ ํานวนสองชันและหอ  หอ เพือล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกําแพง ปราสาทการ์กาซอน 

(CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาททีตงัอยู่ภายในรัวกาํแพงเมือง อีกทงัยงัเป็นศูนยก์ลางของกาการ์ซอนยุค

กลาง ซึงต่อมาไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.  

เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “อนัดอร์รา ลาเวลลา” (คา

ต าลัน : Andorra la Vella) เป็ น เมื อ ง ห ล วง

กลางหุบเขาของประเทศอนัดอร์ราซึงตงัอยู่

บนความสูง ,  เมตรเหนือระดบันําทะเล

เทือกเขาพิเรนีสระหว่างประเทศฝรังเศสกับ

ประเทศสเปน อุตสาหกรรมหลกัของเมืองคือ

ด้านการท่องเที ยว ถึงแม้ว่าประเทศจะมี

รายได้นําเข้าจากการเป็นแหล่งหลบภาษี 

น อ ก จ าก นั น ยังมี สิ น ค้ าพื น เมื อ ง อ ย่ า ง

เฟอร์นิเจอร์และบรันดี 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที :  ROC BLANC HOTEL หรือทีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที          เลส เอสคลัเดส – มอนต์เซอร์รัต – มหาวหิารซานตามาเรีย เดอ      

                  มอนต์เซอรัต (โดยกระเช้า) – บาร์เซโลน่า – ถนนลารัมบลา – ช้อปปิง     

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ “มอนต์เซอร์รัต” (Montserrat) แควน้คาตาโลเนีย เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งสเปน สถานทีท่องเทียว

และโบราณสถานทีมีชือเสียงหลายแห่งมกัจะมีเสน่ห์และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างกนัไป    

เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านขึนสู่ “ยอดเขามอนตเ์ซอร์รัต” ภูเขาศกัดิสิทธิ (โดยกระเชา้) เพอืชมความงดงามของมหาวิหาร “ซานตามาเรีย 

เดอ มอนต์เซอร์รัต” (Benedictine monastery of Santa Maria de Montserrat ) มีความพิเศษคือตังอยู่ในหุบเขาทีมี

ระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร และ

ลกัษณะของภูเขาทีมีรูปร่างหยกัและสูงใหญ่ 

ความแปลกนีคงเป็นจุดหนึงทีทําให้ผู ้คน

หลงัไหลกนัมาท่องเทียว ไดเ้วลาอนัสมควร

นําท่ าน เดิน ทางสู่   “เมื องบ าร์เซโลน่ า” 

(Barcelona) ตั ง อ ยู่ ท า ง ทิ ศ

ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ รมแดนติดกับ

ประเทศฝรังเศส และขนาบขา้งดว้ยทะเลเมดิ

เตอร์ริเนียน จากนนัเดินทางสู่ถนนชอ้ปปิงสายใหญ่ของบาร์เซโลน่า “ถนนลารัมบลา” (Larambla) ย่านทีมีชือเสียง

ทีสุดของบาร์เซโล  นาแหล่งท่องเทียวอนัเป็นทีชืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆทีมีความ  ยาวเพียง1.2 กิโลเมตร

แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทงักลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านเลือกซือสินคา้และเสือผา้แบรนด์เนมทงั H&M, 

ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปปิงสินคา้แบรนด์เนมชนันาํซึงมีร้านตงัอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de 

gracia” ท่านสามารถเลือกซือสินคา้อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอืนๆ อีกมากมาย  

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที :  FIRA CONGRESS หรือทีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที         บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – เดินทางกลบั    

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 

นาํท่านชมความงามของ “เมืองบาร์เซโลน่า” แวะบนัทึกภาพกบั  สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 ผ่านชม อนุสาวรีย ์คริส

โตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู ้ยิงใหญ่ที

ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่

เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.

1492 แวะบนัทึกภาพกบัมหาวิหารซากราดา้ 

ฟาอมิ เลียร์ (Sagrada Familia) (ด้านนอก) 

สัญลกัษณ์แห่งสิงศกัดิสิทธิทีสูงใหญ่ถึง 170 

เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลก

ตา ตงัแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชนัยอดที

แสดงถึงอัจฉริยภาพ ของ อันโตนี  เกาดี 

สถาปนิกผูเ้ลืองชือ  

เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านสู่ La Roca Village Outlet เชิญท่านชอ้ปปิงสินคา้แบรนด์เนมชนันาํมากมาย 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 นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาร์เซโลน่า 

เพอืใหท้า่นไดมี้เวลาทาํ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเทียวบินที TK1856 

.  น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปลียนเครือง) 

 

วนัที         อสิตัลบูล - กรุงเทพฯ 

.  น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเทียวบินที TK068 

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั

เนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนนั เพือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 

เวิลด์ คอนเน็คชันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ําทวัร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนันทังนีการตัดสินใจ  จะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั*** 
 

 



 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินชนัประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-นีซ // บาร์เซโลน่า-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน  ช.ม./วนั  

3. โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในแถบ

ทีมีอุณหภูมิตาํและราคาโรงแรมจะปรับขึน -  เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 

อนัเป็นผลทีทาํให้ตอ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารทีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ , ,  บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน  ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพรอ้มกรุ๊ป ท่านตอ้งซือประกนัเดียวเพิม 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย  %  

2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ  บาท / ท่าน ( 1,200 บาท ) 

3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ  ยโูรต่อวนั / (  ยโูร) 

อตัราค่าบริการ  

กาํหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

    พกัหอ้งละ  ท่าน 

     เด็กอายุตาํกวา่  ปี 

      พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน 

   เด็กอายุตาํกวา่  ปี 

   พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเดียว 

 -  มิ.ย.  72,900 72,900 72,900     14,000 

 –  ก.ค.  72,900 72,900 72,900     14,000 

  –  ก.ค.  83,900 83,900 83,900     14,000 

  ก.ค.- ส.ค.  81,900 81,900 81,900     14,000 

   -  ส.ค. 6 77,900 77,900 77,900     14,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้มือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ  ท่านเท่านนั * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชนัธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิมเติมจากเจา้หนา้ทีบริษทัฯ ** 



 

4. ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวซ่ีา+ค่าบริการยนืวีซ่า ท่านละ ,  บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

6. ค่าผกผนัของภาษีนาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหัน 

 

เงือนไขการสํารองทีนงั และการชําระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก ,  บาท เมือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่  วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก้็ตอ่เมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ  ท่าน ซึงในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้

ทงัหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

5. เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้ํารองทีนังครบ  ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนืองจากบริษทัฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครีองบิน ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ  ท่าน จึงจะสามารถยนืวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายืนวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย

ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีใชใ้นการยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะ

จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวซ่ีาเท่านนั มิไดเ้ป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปนี 



 

-  ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน หรือตวัเครืองบินทีออกมาจริง ณ วนัยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคญัในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตวัเครืองบินถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ

ส่วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน -  วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริง

เท่านนั 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน  

คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง % ในทันที ทางบริษทั

จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใชจ่้ายทงัหมด % 

6. ทางบริษทัเริมตน้ และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที

จะสาํรองยานพาหนะ 

 

เงือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   วนั - คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํทีตอ้ง 

การันตีทีนงักบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามดัจาํทีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนัขึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย  % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนั – เก็บค่าบริการทงัหมด  % 

 

เอกสารทีใช้ประกอบในการยืนวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวทีสถานทูตพร้อมสแกนนิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ทีเหลืออายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัน ขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิมเห็น

ฟัน ขนึอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าทีมีชือผูเ้ดินทาง หรือ

สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ. ) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

*** กรณพีนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริมงาน 

พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั  เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

 *** กรณข้ีาราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริมงานพร้อมสลิป

เงินเดือนยอ้นหลงั  เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 



 

 *** กรณนีักเรียนและนกัศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัทีศึกษาอยู ่

อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคลือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั  เดือน โดยต้องมีเลขทีบัญชี

ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีทียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง  หลกั สามารถ

แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิมเติมในการยนืได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต (เนืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชือ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ทีท่านจะใชย้นืวซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ

การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามชือผูเ้ดินทาง  ท่าน /  ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

 กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงัสองคน ตอ้ง

มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั

เดินทาง (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประชาชน   / สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํากว่า  ปี) 

 สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีทีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอืนเพมิเติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิมเติมให้

ครบถ้วน ตามทีสถานทูตขอ เพือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสําหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํระไปแลว้และหากต้องการขอยืนคาํร้องใหม่ก็ต้องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

ครัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทงันีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่า 

 ของท่าน เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบุ

เท่านัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม

การเดินทางอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 


