
 

 

รหัสทัวร WCT1902885 

ทัวรยุโรป ไอบีเรีย ริเวียรา สเปน ฝร่ังเศส(ตอนใต) อิตาล ี
10 วัน 7 คืน (EK) 
บารเซโลนา   ยอดเขา “มองตจูอิค   สนามกีฬาโอลิมปค   มหาวิหารซากราดา 

มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนตเซอรัต   การกาซอน   สะพานปงต ดู การ 
ป�อมปราการกาการซอน   ตูลูซ   นีม   อาวีญง(เมืองแหงพระสันตะปาปา) 
แซงตปอล เดอ วองซ   คานส   มอนติ คารโล   วิหารโมนาโค   โดเซเอคควา 
อิมเปเรีย   Villa Grock   เจนัว   อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส 

 



 

 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศช้ัน 4 เคารเตอรสายการบิน EMIRATES AIRLINE  พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วันที่2        บารเซโลนา – ยอดเขา “มองตจูอิค – สนามกีฬาโอลิมปค 
 มหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร – ถนนลารัมบรา  
03.30 น. นําทาน ออกเดินทางสู  เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ...โดยสายการบิน 

EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK377 
06.55 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พักเปลี่ยนเครื่อง   
08.15 น. ออกเดินทางสูบารเซโลนา...โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ 

EK185 
13.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติบารเซโลนา ประเทศสเปน หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอยแลว  นําทานเดินทางชมความงาม
ของเมืองบารเซโลนา แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปค 1992 และชมทิวทัศน
รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองตจูอิค”Mont Juic จากนั้นผานชม อนุสาวรีย คริส
โตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือผูยิ่งใหญที่ออกเดินทางจากกรุงบารเซโลนา ไปพบหมู
เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาใน
ป  ค.ศ.1492 แวะบันทึกภาพกับ
มหาวิหารซากราดา ฟาอมิ เลียร 
(Sagrada Familia) (ด านนอก ) 
สัญลักษณแหงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ
ถึง 170 เมตร ออกแบบกอสราง
อยางสวยงามแปลกตา ตั้งแตป ค.ศ. 
1882 เปนผลงานชั้นยอดที่แสดงถึง
อัจฉริยภาพของ อัน โต นี  เก าดี้  
สถาปนิกผูเลื่องชื่อ มหาวิหารแหงน้ี นําทานเดินทางสูถนนชอปปم�งสายใหญของบาร
เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของบารเซโลนาแหลง
ทองเที่ยวอันเปนที่ช่ืนชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆท่ีมีความ  ยาวเพียง1.2 กิโลเมตร



 

 

แตมีสีสันเสนหนาประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระใหทานไดชอปปم�ง ตาม
อัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาและเสื้อผาแบรนด เนมทั้ ง H&M, ZARA, 
BENETON, TOPSHOP หรือจะชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชั้นนําซึ่งมีรานตั้งอยูตลอด
แนวถนน  “Passeig de gracia” ท านสาม ารถ เลื อกซื้ อ สิ น ค าอ าทิ  LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :        Fira Congress หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3        บารเซโลนา – มอนตเซอรรัต – มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนตเซอรัต 
 อันดอรรา ลาเวลลา 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางสู “มอนตเซอรรัต” (Montserrat) แควนคาตาโลเนีย เสนหความ

เกาแกแหงสเปน สถานที่
ท องเที่ ยวและโบราณ
สถานที่มีชื่อเสียงหลาย
แหงมักจะมี เสนหและ
เอกลั กษณ เฉพ าะตั ว
แตกตางกันไป นําทาน
ขึ้นสู  “ยอดเขามอนต
เซอรรัต” ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 
(โดยกระเชา) เพื่อชม
ความงดงามของมหาวิหาร “ซานตามาเรีย เดอ มอนตเซอรรัต” (Benedictine 
monastery of Santa Maria de Montserrat ) มีความพิเศษคือต้ังอยูในหุบเขา
ที่มีระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร และลักษณะของภูเขาที่มีรูปรางหยักและสูง
ใหญ ความแปลกน้ีคงเปนจุดหน่ึงที่ทําใหผูคนหลั่งไหลกันมาทองเท่ียว 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานเดินทางสู “อันดอรรา ลาเวลลา” Andorra la Vella เปนเมืองหลวงกลางหุบ
เขาของประเทศอันดอรราซึ่งตั้งอยูบนความสูง 1,023 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
เทือกเขาพิเรนีสระหวาง
ป ร ะ เท ศ ฝ รั่ ง เศ ส กั บ
ป ร ะ เ ท ศ ส เ ป น 
อุตสาหกรรมหลักของ
เ มื อ ง คื อ ด า น ก า ร
ท อ ง เที่ ย ว  ถึ ง แ ม ว า
ประเทศจะมีรายไดนําเขา
จากการเปนแหลงหลบ
ภาษี  นอกจาก น้ันยั งมี
สินคาพื้นเมืองอยางเฟอรนิเจอรและบรั่นด ี

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :       Hesperia Andorra La Vella หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4         อันดอรรา ลาเวลลา – การกาซอน – ป�อมปราการกาการซอน - ตูลูซ  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นํ าท าน เดินทางสู  “เมืองการกาซอน” 

(CARCASSONNE) คืออีกเมืองทองเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงของแควนล็องกดอค-รูซียง และ
ยังเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันเกาแกมา
ตั้งแตยุคสมัยกอนโรมัน ซึ่งไดรับการยอมรับ
วาเปนเมืองป�อมปราการยุคกลางที่โดดเดน
แหงหน่ึงของประเทศฝรั่งเศส  นําทานเที่ยว
ชม เมืองการกาซอน แยกออกเปนสองสวน 
“CITÉ DE CARCASSONNE” เมื องเก า
ลอมรอบดวยกําแพงเมือง และ “VILLE 
BASSE”  เป น เมื อ ง ให ม เป น บ ริ เว ณ
ปริมณ ฑลรอบตั วเมื องเก า น่ัน เองป� อม



 

 

ปราการยุคกลางประจําเมือง แตกอนจะเขาไปสูอาณาเขตป�อมปราการน้ัน ผานชม
สะพานวิเยอร (PONT VIEUX) ที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการขามแมน้ําโอด (AUDE)  ป�อม
ปราการกาการซอน (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป�อมปราการยุคกลางที่
โดดเดน ซึ่งภายในป�อมปราการน้ันประกอบไปดวยถนนและโบสถสมัยโกธิค ซึ่งอยูเขต
ของกําแพงขนาดใหญจํานวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อลอมรอบปราสาทและอาคาร
โดยรอบกําแพง ปราสาทการกาซอน (CARCASSONNE CASTLE) เปนปราสาทที่
ตั้งอยูภายในรั้วกําแพงเมือง อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของกาการซอนยุคกลาง ซึ่งตอมา
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เปนเทศบาลในจังหวัดโอต-การอน ทาง

ตอนใตของประเทศฝรั่งเศส เปนเมืองหลวงของแควนมีดี-ปเรเน ซึ่งติดกับประเทศสเปน 
แตมีพรมแดนธรรมชาติ คือ เทือกเขาพิเรนีสคั่นไว ตูลูซเปนเมืองใหญอันดับที่สี่ของ
ประเทศฝรั่งเศส เปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมการบินของโลก โดยเปนที่ตั้งของ
สํานักงานใหญและโรงงานของแอรบัส นอกจากน้ียังเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของอิน
เทลภาคพื้นยุโรปตลอดจนหนวยงานดานอวกาศของฝร่ังเศส 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :         Hotel Badajoz Center   หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง 
วันที่5         ตูลูซ – นีม – อาวีญง(เมืองแหงพระสันตะปาปา) - สะพานปงต ดู การ - มารเซย  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางสู “เมืองนีม” (Nimes) หรือ นีเมส เปนเมืองหลวงของจังหวัดการ ใน

แควนล็องกด็อก-รูซียง ประเทศฝรั่งเศส เมืองนีมเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน
นับพันป นับตั้งแตสมัยจักรวรรดิ
โรมันเปนตนมา และยังเปนแหลง
ทองเที่ยวหลักอีกแหงหน่ึงทางตอน
ใตของประเทศฝร่ังเศส เมืองนีมเปน
ที่ตั้งของสถานที่สําคัญในสมัยโรม
โบราณ รวมทั้งอัฒจันทรแบบโรมัน
โบราณ วิหารโรมัน (แมซงกาเร) 



 

 

และหอคอยมาญ ซึ่งสถานที่ทั้งสามยังคงอยูในสภาพที่สมบูรณ จนเมืองนีมไดถูกเรียก
เปน “กรุงโรมแหงฝรั่งเศส” 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองอาวีญง” (Avignon) เปนเมืองหลักของเขตจังหวัดโวกลูซ 

แควนโพรว็องซาลป�โกตดาซูร ทางภาคใตของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําโรน ใน
ปจจุบันเปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุด 
และยังเปนเมืองหลวงของจังหวัด
โวกลูซ อาวีญง ไดถูกขนานนามวา 
“ เมื อ งแ ห งพ ระ สั น ต ะ ป าป า ” 
เน่ืองจากในอดีตน้ันเคยเปนที่ประทับ
ของสมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้ง
พระสันตะปาปาเท็จ) ตั้งแตป ค.ศ. 
1309 - ค.ศ. 1423 ในชวงของการแตกแยกครั้งใหญของคริสตจักร (Catholic 
Schism) นอกจากน้ีอาวีญงยังเปนหน่ึงในไมกี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกําแพง
เมืองเกาที่ยังอยูในสภาพสมบูรณ  และยังมี ศูนยประวัติศาสตร พระราชวังพระ
สันตะปาปา สะพานอาวีญง ซึ่งยังอยูในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโก เมื่อปค.ศ. 1995 ไดเวลาอันสมควร นําทานแวะถายรูป
กับ สะพานปงต ดู การ (Pont du Gard) สะพานสงน้ําโรมันโบราณ เพื่อใชเปนสะพาน
สงน้ําของเมืองนีมส (Nimes) ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผานแมน้ําการด 
(Gard) ซึ่งองคการยูเนสโกไดยกยองใหเปนมรดกโลก ในป ค.ศ.1985 จากนั้นเดินทาง
สู “เมืองมารเซย” (Marseille) เมืองทาที่สําคัญของประเทศฝรั่งเศส เปนเมือง
ชายหาดริเวียราที่งดงาม ซึ่งไดชื่อวาเปนประตูเมดิเตอรเรเนียนของฝร่ังเศส 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :       NOVOTEL MARSEILLE EST หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง 
วันที่6       มารเซย - เอ็กซ ออง โพรวองส 
 หมูบาน มูสติเย แซงก มารี(สวยที่สุดในฝรั่งเศส) -  นีซ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  



 

 

 นําทานเดินทางสู “เมืองเอ็กซ ออง โพรวองส” (Aix en Provence)  ใหทานเดิน
เลนชมเมืองเพื่อสัมผัสกับวิถี
ชีวิตของชาวโพรวองส กับ
ผลิตภัณฑพื้นบาน ผัก และ
ผ ล ไม ส ด ๆ จ าก ไร  ต ล าด
ดอกไมสด พรอมชมอาคาร
บ าน เรือนสไตลบ าร็อคที่
หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเปนเมือง
เกาแกในสมัยโรมัน ที่มีความ
รุงเรืองเปนอยางมาก ตอมามี
ก ารป รั บ ป รุ ง  แล ะมี ก าร
กอสรางอาคารที่สวยงามมาก
ขึ้ น  ป จ จุ บั น จึ ง เป น เมื อ ง
ทองเที่ ยวที่ มี ความสําคัญ
เมืองหน่ึง โดยเฉพาะชวงที่มี
เท ศ ก า ล ด น ต รี ใ น เดื อ น
ก รกฎ าคม  นํ าท าน อ อ ก
เดินทางสู"หมูบานที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส" หมูบาน มูสติเย แซงก มารี 
Moustiers-Sainte-Marie หรืออีกช่ือหนึ่งคือ หมูบานแหงดวงดาว ตั้ งอยู
ระหวางหนาผา 2 หนาผาดวยกันใน Provence-Alpes-Côte d'Azur หมูบานน้ี
ตั้งอยู 760 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล มีผูอยูอาศัยเพียง 694 คนเทาน้ัน เปนหมูบานที่
สวยงามมากที่สุดจนไดรับเลือกใหเปน Un Les Plus Beaux Village De France 
(One of the most beautiful villages of france) จากน้ัน นําชมจุดสําคัญที่สุด
ของเมืองน้ี อันไดแก ดวงดาว (I’Etoile) ซึ่งมีเรื่องเลาขานตอกันมาวา อัศวินคนหน่ึงซึ่ง
ตกไปเปนเชลยศึกในชวงสงครามครูเสด ไดตั้งอธิษฐานวา “หากมีโอกาสไดกลับบานอีก
ครั้ง จะนําดวงดาวไปแขวนไวระหวางยอดเขา ณ หมูบานของขา” แสดงวาคําอธิษฐาน
ของเขาคงเปนจริง จึงมีดาวแขวนใหเราเห็นอยูจนทุกวันน้ี สําหรับ I’Etoile ถือเปน
สัญลักษณของความสมหวังในการขอพร มีขนาดวัดได 1.25 เมตร สวนโซที่แขวนดาวไว



 

 

ยาว 135 เมตร น้ําหนัก 150 กิโลกรัม และมิไดคงทนถาวรตลอดไปในรอบหน่ึงรอยป 
จะมีอันตกลงมา แลวตองเปลี่ยนขึ้นไปใหมอยู 2 ครั้งดวยกัน เน่ืองจากเมืองน้ีตั้งอยูบน
ภูเขา ความสวยงามอีกอยางหน่ึงคือ การไดเห็นบานเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลังเปนภูเขา 
ทองฟ�า และแนนอน เมื่อมองดีๆ จะมีดาวดวงน้ันปรากฎใหเห็นอยูดวย ไฮไลทของ
หมูบานแหงน้ีอีกหน่ึงอยางคือ เครื่องปم�นดินเผาท่ีเรียกวา Faïence เปนภาชนะที่ทําจาก
ดินเผา เครื่องเซรามิก ที่น่ีทํากันมาเน่ินนานตั้งแตศตวรรษที่ 17 ไดชื่อวาเปนเครื่องดิน
เผาที่ทําไดประณีตที่สุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจาหลุยสที่ 14 ยังโปรดใหสั่งเขาไปใช
ภายในวังอีกดวย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองนีซ” (NICE) เมืองตากอากาศในเขตโกตดาชูร นําทาน

เท่ียวชม “เมืองเกานีซ”  OLD NICE ถายรูปคูกับ จัตุรัสเมสซินา จัตุรัสซึ่งประดับดวยไม
ด อ ก น าน าพั น ธุ  เช น  ด อ ก
กุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ 
ผลั ด เป ลี่ ยน ไปตามฤดู ก าล 
นอกจากน้ันยังมี น้ําพุสวยงาม
และอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู
เรียงราย  ซึ่งนิยมทาสีสันสดใส
ตามแบบอาคารสถาปตยกรรม
ทางตอนใตของฝรั่งเศสเปนยาน
ซื้อของฝากจากนีซในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเลี่ยนใหชิม เปนที่อยูของพวกคน
พื้นเมือง มีโบสถเกาสมัยคริสศตวรรษที่18 อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและ
สินคาตางๆมากมาย  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :       NOVOTEL NICE ARENAS หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7       นีซ - แซงตปอล เดอ วองซ – คานส - มอนติ คารโล - วิหารโมนาโค    
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  



 

 

 นํ าท า น อ อ ก เดิ น ท างสู  แ ซ งต ป อ ล  เด อ  ว อ งซ  เมื อ ง โบ ราณ ใน โป รว

องซ (Provence) เคยถูกโรมันยึดครอง ในยุคกลางเมืองถูกรุกรานจากสเปน กษัตริยฟ
รองซัวสท่ี 1 แหงฝร่ังเศส โปรดใหสรางกําแพงหินลอมรอบเมือง ความขลังและสวยงาม
ดึงดูดศิลปนมารังสรรคงานที่น่ี ทั้งนักเขียน นักกวี นักแสดง กองถายภาพยนตร ลวนแต
หลงเสนหแซงตปอล เดอ วองซ นําทานเดินทางสู “เมืองคานส” (CANNES) เปน
เมืองที่สองของการทองเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต เปน เมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 
คือ เทศกาลเมืองคานส (CANNES FILM FESTIVAL) เปนเทศกาลที่มีมาตั้งแตป 
ค.ศ.1946 ถือเปนเทศกาลภาพยนตรที่เกาแกที่สุดในโลกเทศกาลหน่ึง อาคารที่ใชใน
การจัดงานเปนอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นในชวงเทศกาล อาคารจึงจะไดรับการตกแตง
ใหดูเลิศหรูอลังการสักครั้งหน่ึงที่  ลานดานหนาอาคาร มีรอยประทับเทาพรอม ลายเซ็น
ของดาราฮอลลีวูด มีชื่อหลายคน หากใครที่คลั่งไคลดาราแลวละก็พลาดไมไดที่กับการ
วัดรอยมือดาราคนโปรดที่หนาปาเล เด เฟสติวาล PALAIS DES FESTIVALS ที่
เหลาดาราชื่อดังทั้งหลายไดประทับรอยมือไวใหเปนที่ระลึก เมืองคานสยังเต็มไปดวย
โรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียรา และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหน่ึงวา 
ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท LA PROMENADE DE LA CROISETTE นอกจากน้ี
ยังมีทาจอดเรือยอรชลํางาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดวย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานเดินทางสูกรุงมอนติ คารโล มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยูทางตอนใตของ
ฝรั่งเศส ชมเมืองมอนต ิ
คารโล เมืองหลวงของ
ประเทศโมนาโค ซึ่งเปนที่
ประทับของเจาผูครอง
แควนตั้งอยูบนหนาผาสูง 
6 0  เม ต ร  ต าม ส ไต ล
ชัยภูมิ ของอัศวินในยุค
กลาง นํ าท านชมลาน
พระราชวังแหงโมนาโค 
ซึ่งเปนที่ประทับของประมุขแหงรัฐโมนาโคในปจจุบัน นําทานเขาชมภายในวิหารโมนา
โค ที่สรางในรูปแบบนี้โอโรมานซ เปนที่ฝงพระศพของเจาหญิงเกรซแหงโมนาโกและ
เจาชายเรนิเยร พระสวามี ชมความหรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส โรงแรม
สุดหรูของมอนติ คารโล (หากทานตองการเขาชมดานในกรุณาใสเสื้อสูท) เดินเลนไป
ตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองขางทางเต็มไปดวยอาคารบานเรือนรานคา ที่มีรูปแบบ
สถาปตยกรรมอันงดงามตื่นตาตื่นใจมากมาย ชมวิวทิวทัศนโดยรอบของโมนาโค และ
สามารถมองเห็นทาเรือซึ่งมีเรือยอรช จอดอยูเรียงราย เมืองโมนาโคแมจะเปนเมือง
เล็กๆที่มีธรรมชาติรายลอม มากมายแตก็เต็มไปดวยวัฒนธรรม และความงามของ
สถานที่อันยิ่งใหญมากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติไดอยางลงตัว นําทานออกเดินทาง
กลับสู “เมืองนีซ” (NICE) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :      NOVOTEL NICE ARENAS หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่8        นีซ – โดเซเอคควา – อิมเปเรีย - Villa Grock 
 เจนัว - อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  



 

 

 นําทานออกเดินทางสูเมือง โดเซเอคควา Dolceacqua เปนหมูบานเล็ก ๆ ตั้งอยูใน
ภูมิภาค Liguria ของอิตาลี หมูบานแหงน้ีตั้งอยูที่ชายแดนติดกับฝรั่งเศส เปนที่ตั้งของ
ปราสาทโบราณซึ่งเชื่อกัน
วามีอายุยอนกลับไปไดถึง
ศ ต วรรษ ที่  1 1  มี ป� อ ม
ป ร า ก า ร แ ล ะ กํ า แ พ ง
โบราณที่สรางขึ้นรอบ ๆ 
ห มู บ า น  เพื่ อ ป ก ป� อ ง
หมู บ านจากผู บุ กรุก ใน
สมัยกอน  ปราสาทของ
เมืองถูกสงผานไปหลาย
มือในหลายศตวรรษและยังไดรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลายครั้ง จากนั้นนํา
ทานออกเดินทางสูเมือง อิมเปเรีย imperia เปนเมืองชายฝم�ง ในภูมิภาค Liguria 
ประเทศ อิตาลี  มั น เป น
เมื องหลวงของจั งหวัด 
Imperia  มุ ส โส ลิ นี ได
สรางเมืองอิมเพอเรียขึ้น
เมื่ อ วั น ที่  2 1  ตุ ล าค ม 
1923 . เมื องอิม เป เรีย 
เปนที่รูจักกันดีสําหรับการ
เพ าะป ลู ก ด อก ไม แล ะ
มะกอกและเปนสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมในฤดูรอน และยังเปนเจาภาพจัดงานกีฬาทางน้ําระดับชาติและ
นานาชาติหลายครั้ง จากนั้นนําทานชม วิลลา กรอค Villa Grock เปนบานของ
ศิลปนชาวสวิสฯ ที่มีชื่อเสียง อาคารอันนาอัศจรรยน้ีไดรับการออกแบบและสรางขึ้นโดย 
Mr. Grock ผูซึ่งวางแผนการตกแตงที่เปนสัญลักษณทั้งหมด ทั้งวิลลาเปนงานศิลปะ ที่
ไมมีสไตลอะไรสักอยาง มันเปนอนุสาวรียแหงจินตนาการ อันที่จริงนักประวัติศาสตร



 

 

อันโตนิโอวาสซัลโลอธิบายวาสิ่งนอกรีตภายนอกนี้สอดคลองกับภาวะซึมเศราภายในของ 
Mr. Grock  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู “เมืองเจนัว” เปนหน่ึงในเมืองใหญที่สุดของประเทศอิตาลี 

เปนรัฐอิสระที่ตั้งอยูที่ลิกูเรียทางดานตะวันตกเฉี  ยงเหนือของฝم�งทะเลอิตาลี ที่รุงเรือง
ตั้งแตคร ิ สตศตวรรษที่ 11 
จนถึง ค.ศ.1797 รถโคช
นําทานชมเมืองโดยรอบ 
ซึ่ งบ ริ เวณ กํ าแพงเมื อง 
เปนศิลปะที่มีมาตั้งแตสมัย
ยุคกลาง ปจจุบันเจนัวได
กลายเปนแหลงชอปปم�งที่มี
ชื่อเสียง และยังมีตึกราม
โ บ ร า ณ ใ น แ บ บ
สถาปตยกรรมชาวโรมัน ซึ่งลวนแตมีอายุมากกวา 500 ป ขึ้นไป นําทานผานชม 
“อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส” Columbus monument นักเดินเรือที่มีบานเกิด
ที่เมืองเจนัวแหงน้ี หรือที่เชื่อกันวาเปนชาวยุโรปคนแรกที่คนพบทวีปอเมริกา ผานชม
ชายฝم�งทะเลที่ชวยเพิ่มเสนหใหแกเมืองน้ี 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่         Novotel Ovest Hote หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่9       เจนัว - SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มิลาน – ดูโอโม  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง สู   SERRAVALLE 

DESIGNER OUTLET ตั้งอยูหางจากเมือง 
มิลานเพียง 60 นาที เปน outlet ที่มีพื้นที่
มากที่ สุดของยุ โรป  และบริหารงานโดย 
McArthurGlen Group เ ค รื อ ธุ ร กิ จ 
outlet ชั้นนําของยุโรป ซึ่งมี 13 แหงในส



 

 

หราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด ออสเตรีย และอิตาลี รานคาใน Serravalle มี
ทั้งหมดกวา 180 ราน แหลงชอปปم�งที่พรอมมอบประสบการณการชอปปم�งแบบหรูหรา 
ดวยรานคาที่นําเสนอแฟชั่นแบรนดอิตาลีและแบรนดระดับโลกอ่ืนๆ อาทิ Gucci , 
Prada , Armani , Burberry , Nike,Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, 
Benetton, Guess  … เปนตน 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลาน  เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศ

อิตาลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี  นําทานชม“ ปราสาทสฟอรเซสโก ” ปราสาท
สวยงามหลังน้ีไดเคยเปนป�อม
ป ราก ารข อ งพ วก ต ระกู ล
วิสคอนติ ตอมาเปนที่พํานัก
ขอ งผู นํ า เผ ด็ จก าร ใน ช ว ง
ศตวรรษที่  15 คือ ตระกูลส
ฟอรซ า มี เวล าให ท าน ได
ถายภาพกับมุมสวยๆ ของ
นํ้ า พุ ที่ โ พ ย พุ ง บ ริ เ ว ณ
ดานหนาปราสาทสฟอรเซส
โก นําทานชม “มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมือง 
อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวยหินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสราง
นานกวา 500 ป ปจจุบันเปน “โบสถแคธอลิกที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก” ลาน
ดานหนาเปนที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงมา ราย
ลอมดวยอาคารที่เกาแกคลาสสิค 

22.20 น. นําทานออกเดินทางสู  เมืองดู ไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  โดยสายการบิน 
EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK092  

วนัที่10       กรุงเทพฯ 
06.25 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พักเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK372 



 

 

19.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ 

ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอนเน็คช่ันส  
ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะ
คํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

 

ก.ย. 2562 66,900 66,900 66,900 16,900 
ต.ค. 2562 69,900 69,900 69,900 16,900 
พ.ย. 2562 64,900 64,900 64,900 16,900 

10-19 พ.ย. 2562 61,900 61,900 61,900 16,900 
ธ.ค. 2562 69,900 69,900 69,900 16,900 

ปใหม 2563 79,900 79,900 79,900 17,900 
ม.ค.-มี.ค. 2563 64,900 64,900 64,900 16,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บารเซโลนา  // มิลาน -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-
หลัง) 

 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก



 

 

วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม 

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 14 ยูโร/ทาน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 



 

 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
*เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบดิาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 



 

 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 
 


