กําหนดการเดินทาง

เทศกาลปี ใหม่ 28ธ.ค.-06ม.ค. 2566

( กรุ ณาสํารองที่นง่ั ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันพุธที่ 28 ธ.ค. 65 (1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบิ น
เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก
22.55 น. ออกเดินทางสู่ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK065

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธ.ค. 65 (2)
บาร์ เซโลน่ า – ยอดเขา – มองต์ จูอคิ
เข้ าชมสวนกูเอล(มรดกโลก) - มหาวิหารซากราด้ า ฟามิเลียร์ – ถนนลารัมบรา

05.45 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
08.45 น. ออกเดินทางสู่ บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ TK1853
10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางชมความงามของ “เมืองบาร์เซโลน่า” แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิ ค 1992
และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์
จูอิค”Mont Juic จากนั้นผ่านชม อนุ สาวรี ย ์ คริ ส
โตเฟอร์ โคลัม บัส นักเดิ นเรื อผูย้ ่ิงใหญ่ ที่ ออก
เดิ น ทางจากกรุ ง บาร์ เซโลนา ไปพบหมู่ เกาะ
แคริ บเบียน และทวีปอเมริ กาในปี ค.ศ.1492 นํา
ท่ า นเก็ บ ภาพมหาวิ ห ารซากราด้า ฟาอมิ เลี ย ร์
(Sagrada Familia)(ชมภายนอก) สัญลักษณ์ แห่ ง
สิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สู งใหญ่ ถึ ง 170 เมตร ออกแบบ
ก่อสร้ างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882
เป็ นผลงานชั้นยอด ที่แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ อัน
โตนี เกาดี้ สถาปนิ ก ผู ้เลื่ อ งชื่ อ มหาวิ ห ารแห่ ง นี้
จากนั้ น นํ า ท่ า นเข้า ชมภายใน ปาร์ ค กู เอล (Park
Guell) สวนมหั ศ จรรย์ แห่ ง บาร์ เซโลนา เป็ นอี ก
หนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวในบาร์ เซโลนาที่พลาดไม่ได้
ที่ นี่โดดเด่ นไปด้วยศิ ลปะงานโมเสค ซึ่ งออกแบบ
โดย อั น ตอนี เกาดี อี กู ร์ เ นต (Antoni Gaudi i
Cornet) สถาปนิ กชาวคาตาลัน ประเทศสเปน ภายในสวนนั้นถูกตกแต่งไปด้วยงานปฎิมากรรม สถาปั ตยกรรม

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

ศิลปกรรมที่ประดับตกแต่งลวดลายด้วยเครื่ องกระเบื้องโมเสคนับล้านชิ้น จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่ งนี้ คือ
"มังกรโมเสค" (Mosaic dragon) ที่ไต่คลานบนบันไดนํ้าพุ อันเป็ นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก ปัจจุบนั
สวนสาธารณะปาร์ ค กูเอลได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.2005 โดยสวน
แห่งนี้เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสําคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลนา
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ของบาร์ เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
บาร์ เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มี
สี สันเสน่ ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ ง ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อ
สิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนํา
ซึ่ งมี ร้ า นตั้ง อยู่ ต ลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อสิ น ค้า อาทิ LOUIS VUITTON,
CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีก
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Fira Congress หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันศุกร์ ที่ 30 ธ.ค. 65 (3)
เช้า

เที่ยง

บาร์ เซโลน่ า – นั่งกระเช้ าขึน้ เขามอนต์ เซอร์ รัต
มหาวิหารซานตามาเรีย - อันดอร์ ร่า ลา เวลลา(ประเทศอันดอร์ ร่า)

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ “มอนต์ เซอร์ รั ต ” (Montserrat) แคว้น คาตาโลเนี ย เสน่ ห์ ค วามเก่ า แก่ แ ห่ ง สเปน สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วและโบราณสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย งหลาย
แห่ ง มั ก จะมี เสน่ ห์ แ ละเอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว
แตกต่ า งกั น ไป นํ า ท่ า นขึ้ น สู่ “ยอดเขามอนต์
เซอร์ รัต” ภู เขาศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ (โดยกระเช้า) เพื่ อชม
ความงดงามของมหาวิ หาร “ซานตามาเรี ย เดอ
ม อ น ต์ เซ อ ร์ รั ต ” (Benedictine monastery of
Santa Maria de Montserrat ) มี ค วามพิ เ ศษคื อ
ตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่มีระดับความสู งประมาณ 1,200
เมตร และลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่ างหยักและสู งใหญ่ ความแปลกนี้ คงเป็ นจุดหนึ่ งที่ทาํ ให้ผคู ้ นหลัง่ ไหลกันมา
ท่องเที่ยว
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ “อันดอร์ รา ลา เวลลา” Andorra la Vella เป็ นเมืองหลวงกลางหุ บเขาของประเทศอันดอร์ ราซึ่ ง
ตั้ งอยู่ บ น ค วาม สู งถึ ง 1,023 เม ต ร เห นื อ
ระดับ นํ้า ทะเล กลางเทื อ กเขาพิ เรนี ส ระหว่ า ง
ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปน อุตสาหกรรม
หลักของเมืองนี้ การท่องเที่ ยว ถึงแม้ว่าประเทศ
จะมี รายได้นํา เข้าจากการเป็ นแหล่ ง หลบภาษี
น อ ก จ าก นั้ น ยั ง มี สิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง อ ย่ าง
เฟอร์ นิเจอร์ และบรั่นดี มี เวลาให้ท่ านเดินเลือก
สิ น ค้า ที่ ระลึ ก ต่ างๆ ในเขตบาร์ รี อัน ติ ก (Barri
Antic) เขตเมืองเก่าที่ทีชื่อเสี ยงของเมือง
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Hotel Roc Blanc หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันเสาร์ ที่ 31 ธ.ค. 65 (4)
เช้า

ลาเวลลา(อันดอร์ รา) – การ์ กาซอน
ป้อมปราการกาการ์ ซอน(มรดกโลก) – เมืองตูลูซ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นํ า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่ “ เมื อ ง ก า ร์ ก า ซ อ น ”
(CARCASSONNE) คื อ อี ก เมื องท่ องเที่ ยวที่ มี
ชื่ อเสี ย งของแคว้น ล็อ งก์ดอค-รู ซี ย ง และยังเป็ น
เมื อ งที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ อั น เก่ า แก่ ม าตั้ง แต่ ยุ ค
สมัยก่อนโรมัน ซึ่ งได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมื อง
ป้ อ มปราการยุ ค กลางที่ โ ดดเด่ น แห่ ง หนึ่ งของ
ประเทศฝรั่ ง เศส นํ า ท่ า นเที่ ย วชม เมื อ งการ์ ก า
ซ อ น แ ย ก อ อ ก เป็ น ส อ ง ส่ ว น “CITÉ DE

CARCASSONNE” เมืองเก่าล้อมรอบด้วยกําแพงเมือง
แล ะ “VILLE BASSE” เป็ น เมื องให ม่ เป็ น บ ริ เวณ
ปริ มณฑลรอบตัวเมืองเก่านั่นเองป้ อมปราการยุคกลาง
ประจําเมือง แต่ก่อนจะเข้าไปสู่ อาณาเขตป้ อมปราการ
นั้น ผ่านชมสะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX) ที่ สร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการข้ามแม่น้ าํ โอด (AUDE) ป้ อมปราการกา

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

การ์ ซ อน (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้ อ มปราการยุค กลางที่ โ ดดเด่ น ซึ่ งภายในป้ อ มปราการนั้ น
ประกอบไปด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิ ค ซึ่ งอยู่เขตของกําแพงขนาดใหญ่จาํ นวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อ
ล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกําแพง ปราสาทการ์ กาซอน (CARCASSONNE CASTLE) เป็ นปราสาทที่
ตั้งอยู่ภายในรั้วกําแพงเมือง อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของกาการ์ ซอนยุคกลาง ซึ่ งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ “เมื องตู ลู ซ ” (Toulouse) เป็ น
เทศบาลในจังหวัดโอต-การอน ทางตอนใต้ของ
ประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมื องหลวงของแคว้น มี ดีปี เรเน ซึ่ งติ ด กับ ประเทศสเปน แต่ มี พ รมแดน
ธรรมชาติ คื อ เทื อกเขาพิ เรนี ส คั่น ไว้ ตู ลู ซ เป็ น
เมื อ งใหญ่ อัน ดับ ที่ สี่ ข องประเทศฝรั่ ง เศส เป็ น
ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการบินของโลก โดย
เป็ นที่ต้ งั ของสํานักงานใหญ่และโรงงานของแอร์
บัส นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่ ต้ งั ของสํานัก งานใหญ่ ข องอิ นเทลภาคพื้ นยุโรปตลอดจนหน่ วยงานด้านอวกาศของ
ฝรั่งเศส
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Mercure Toulouse Campans Caffa Hotel / หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันอาทิตย์ที่ 01 ม.ค. 66 (5)
เช้า

ตูลูซ – นีม – อาวีญง(เมืองแห่ งพระสั นตะปาปา)
สะพานปงต์ ดู การ์ – มาร์ เซย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

นําท่ านเดิ นทางสู่ “เมื องนี ม ” (Nimes) หรื อ นี เมส เป็ นเมื องหลวงของจังหวัดการ์ ในแคว้นล็องก์ด็อก-รู ซีย ง
ป ระ เท ศ ฝ รั่ งเศ ส เมื อ งนี ม เป็ น เมื อ งที่ มี
ประวัติศ าสตร์ อนั ยาวนานนับ พันปี นับ ตั้งแต่
สมั ย จัก รวรรดิ โ รมั น เป็ นต้ น มา และยัง เป็ น
แหล่ ง ท่ องเที่ ย วหลัก อี ก แห่ ง หนึ่ ง ทางตอนใต้
ของประเทศฝรั่ ง เศส เมื อ งนี ม เป็ นที่ ต้ ัง ของ
สถานที่ สํ า คั ญ ในสมั ย โรมโบราณ รวมทั้ ง
อัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ วิหารโรมัน (แมซง
กาเร) และหอคอยมาญ ซึ่ งสถานที่ท้ งั สามยังคง
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จนเมืองนี มได้ถูกเรี ยกเป็ น “กรุ งโรมแห่ งฝรั่งเศส” นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ สะพานปงต์ ดู
การ์ (Pont du Gard) สะพานส่ งนํ้าโรมันโบราณ เพื่อใช้เป็ นสะพานส่ งนํ้าของเมืองนี มส์ (Nimes) ระยะทางยาว
เกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผ่านแม่น้ าํ การ์ด (Gard) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1985

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวีญง” (Avignon) เป็ นเมืองหลักของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้นโพรว็องซาลป์ โกตดาซูร์
ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าํ โรน ในปั จจุบนั เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเป็ นเมือง
หลวงของจัง หวัดโวกลู ซ อาวีญ ง ได้ถู ก
ขนานนามว่า “เมืองแห่งพระสันตะปาปา”
เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็ นที่ประทับของ
สมเด็ จ พระสั น ตะปาปา (รวมทั้ ง พระ
สันตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ.
1423 ในช่ วงของการแตกแยกครั้ งใหญ่
ข อ ง ค ริ ส ต จั ก ร ( Catholic Schism)
นอกจากนี้อาวีญงยังเป็ นหนึ่ งในไม่กี่เมือง
ในประเทศฝรั่งเศสที่ยงั มีกาํ แพงเมืองเก่าที่
ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมี ศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซึ่ งยังอยู่ใน
สภาพดี ซึ่ งทั้งหมดนี้ ได้รับ การขึ้นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ก ารยูเนสโก เมื่ อปี ค.ศ. 1995 ได้เวลาอัน
สมควร จากนั้นเดิ นทางสู่ “เมื องมาร์ เซย์” (Marseille) เมืองท่าที่ สําคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองชายหาด
ริ เวียร่ าที่งดงาม ซึ่งได้ช่ือว่าเป็ นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Novotel Marseille Est, Hipark Design Suites Hotel / หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันจันทร์ ที่ 02 ม.ค. 66 (6) มาร์ เซย์ – หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี(เมืองเล็กที่สวยงาม) – คานน์ – นีซ
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้ น มูสติเยร์ ส แซงต์ มารี ” “หมู่บา้ นที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส” หมู่บา้ น มูสติ
เยร์ ส แซงต์ มารี Moustiers-Sainte-Marie หรื ออีกชื่ อหนึ่ งคือ หมู่บา้ นแห่งดวงดาว ตั้งอยู่ระหว่างหน้าผา 2 หน้า
ผ า ด้ ว ย กั น ใ น Provence-Alpes-Côte
d'Azur หมู่ บ ้า นนี้ ตั้ง อยู่ 760 เมตรเหนื อ
ระดับ นํ้าทะเล มี ผูอ้ ยู่อาศัยเพี ยง 694 คน
เท่ านั้น เป็ นหมู่ บ ้านที่ ส วยงามมากที่ สุ ด
จนได้รับเลือกให้เป็ น Un Les Plus Beaux
Village De France ( One of the most
beautiful villages of france) จากนั้ น นํ า
ช ม จุ ด สํ าคั ญ ที่ สุ ด ข อ งเมื อ งนี้ อั น
ได้ แ ก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึ่ งมี เรื่ องเล่ า

เที่ยง
บ่าย

ขานต่อกันมาว่า อัศวินคนหนึ่ งซึ่ งตกไปเป็ นเชลยศึกในช่วงสงครามครู เสด ได้ต้ งั อธิ ษฐานว่า “หากมีโอกาสได้
กลับบ้านอีกครั้ง จะนําดวงดาวไปแขวนไว้ระหว่างยอดเขา ณ หมู่บา้ นของข้า” แสดงว่าคําอธิ ษฐานของเขาคง
เป็ นจริ ง จึงมีดาวแขวนให้เราเห็นอยู่จนทุกวันนี้ สําหรับ I’Etoile ถือเป็ นสัญลักษณ์ของความสมหวังในการขอ
พร มี ขนาดวัดได้ 1.25 เมตร ส่ วนโซ่ ที่แขวนดาวไว้ยาว 135 เมตร นํ้าหนัก 150 กิโลกรัม และมิ ได้คงทนถาวร
ตลอดไปในรอบหนึ่ งร้อยปี จะมีอนั ตกลงมา แล้วต้องเปลี่ยนขึ้นไปใหม่อยู่ 2 ครั้งด้วยกัน เนื่ องจากเมืองนี้ ต้ งั อยู่
บนภูเขา ความสวยงามอีกอย่างหนึ่ งคือ การได้เห็นบ้านเรื อนสวยๆ โดยมีฉากหลังเป็ นภูเขา ท้องฟ้า และแน่นอน
เมื่อมองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎให้เห็นอยู่ดว้ ย ไฮไลท์ของหมู่บา้ นแห่ งนี้ อีกหนึ่ งอย่างคือ เครื่ องปั้ นดินเผาที่
เรี ยกว่า Faïence เป็ นภาชนะที่ทาํ จากดินเผา เครื่ องเซรามิก ที่นี่ทาํ กันมาเนิ่นนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ได้ชื่อว่าเป็ น
เครื่ องดินเผาที่ทาํ ได้ประณี ตที่สุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ยังโปรดให้ส่ังเข้าไปใช้ภายในวังอีก
ด้วย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองคานส์” (CANNES) เป็ นเมืองที่สองของการท่องเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ เป็ น เมืองที่จดั งาน
ที่ มี ชื่ อเสี ยงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมื องคานส์
(CANNES FILM FESTIVAL) เป็ นเทศกาลที่ มี
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็ นเทศกาลภาพยนตร์
ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่ ง อาคารที่ใช้ใน
การจัดงานเป็ นอาคารขนาดเล็ก สู ง 2-3 ชั้นใน
ช่วงเทศกาล อาคารจึงจะได้รับการตกแต่งให้ดู
เลิ ศ หรู อ ลัง การสั ก ครั้ งหนึ่ งที่ ลานด้า นหน้ า
อาคาร มี ร อยประทับ เท้า พร้ อ ม ลายเซ็ น ของ
ดาราฮอลลีวูด๊ มีชื่อหลายคน หากใครที่คลัง่ ไคล้
ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กบั การวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล PALAIS DES FESTIVALS
ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้
ให้ เ ป็ นที่ ร ะลึ ก เมื อ งคานส์ ย ั ง เต็ ม ไปด้ ว ย
โรงแรมหรู หราริ ม ชายหาดริ เวียร่ า และถนนที่
ทอดยาวริ มชายหาดที่เรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่า ลาโพร
มานาด เดอ ลา ครั ว เซท LA PROMENADE
DE LA CROISETTE นอกจากนี้ ยงั มีท่าจอดเรื อ
ยอร์ ชลํางาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐี ท้ งั หลาย
ด้วย นําท่านออกเดิ นทางสู่ “เมื องนี ซ” (NICE)
เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ นําท่านเที่ยวชม “เมืองเก่านี ซ” Old Nice ถ่ายรู ปคู่กบั จัตุรัสเมสซิ น่า จัตุรัสซึ่ ง
ประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนี ยม ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยัง

คํ่า

มีน้ าํ พุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิ กตั้งอยู่เรี ยงราย ซึ่ งนิ ยมทาสี สันสดใสตามแบบอาคารสถาปั ตยกรรมทาง
ตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็ นย่านซื้ อของฝากจากนีซในราคาถูก มีไอศกรี มแบบอิตาเลี่ยนให้ชิม เป็ นที่อยูข่ องพวกคน
พื้นเมือง มีโบสถ์เก่าสมัยคริ สศตวรรษที่18
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: Novotel Nice Arenas, Park Inn By Radisson Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันอังคารที่ 03 ม.ค. 66 (7)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

นีซ – กราซ – แซงต์ ปอล เดอ วองซ์
กรุงมอนติ คาร์ โล - วิหารโมนาโค – เจนัว

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นํา ท่ า นแวะ “หมู่ บ ้า นกราซ” (Grasse) เมื อ งที่ ไ ด้ชื่ อ ว่า เป็ นจุ ด กํา เนิ ด ของความโด่ ง ดัง ที่ ท ํา ให้ ฝ รั่ ง เศสนั้ น
กลายเป็ นดิ นเเดน เเห่ งนํ้าหอม กราซเป็ นเเหล่งผลิ ตนํ้าหอมที่ ใหญ่ที่สุดของ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
เครื่ องหอมท้ อ งถิ่ น ณ โรงงานกั ล ลิ ม าร์ ด
(Galimard) โรงงานผลิ ต นํ้า หอมที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด
ของแคว้นโพวองซ์ พร้อมรับส่ วนลด และของที่
ระลึกจากโรงงาน นําท่านออกเดินทางสู่ แซงต์
ปอล เดอ วองซ์ เมื องโบราณบนยอดเขา ที่ สวย
และสมบูรณ์ ที่ สุ ดในโพวองซ์ เคยถู กโรมันยึด
ครอง ในยุ ค กลางเมื อ งถู ก รุ ก รานจากสเปน
กษัต ริ ย ์ฟ รองซั ว ส์ ที่ 1 แห่ ง ฝรั่ ง เศส โปรดให้
สร้ า งกํา แพงหิ น ล้อมรอบเมื อ ง ความขลัง และสวยงามดึ งดู ด ศิ ล ปิ นมารั ง สรรค์ง านที่ นี่ ทั้ง นัก เขี ย น นั ก กวี
นักแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ ล้วนแต่หลงเสน่ ห์แซงต์ปอล เดอ วองซ์ นําท่านเดินทางสู่ กรุ งมอนติ คาร์โล มลรัฐ
โมนาโค รัฐอิสระที่ต้ งั อยูท่ างตอนใต้ของฝรั่งเศส
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ า นชม “กรุ ง มอนติ คาร์ โล” เมื อ งหลวงของ
ประเทศโมนาโค ซึ่ งเป็ นที่ ป ระทับ ของเจ้าผูค้ รอง
แคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสู ง 60 เมตร ตามสไตล์ชยั ภูมิ
ของอัศ วิน ในยุค กลาง นําท่ านชมลานพระราชวัง
แห่ งโมนาโค ซึ่ งเป็ นที่ ประทับของประมุขแห่ งรั ฐ
โมนาโคในปั จจุบนั นําท่านเข้าชมภายในวิหารโม
นาโค ที่สร้างในรู ปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็ นที่ฝังพระ

คํ่า

ศพของเจ้าหญิงเกรซแห่ งโมนาโกและเจ้าชายเรนิ เยร์ พระสวามี ชมความหรู หราของคาสิ โน และโรงแรมเดอะ
ปารี ส โรงแรมสุ ดหรู ของมอนติ คาร์โล (หากท่านต้องการเข้าชมด้านในกรุ ณาใส่ เสื้ อสู ท) เดินเล่นไปตามทางเดิน
ในเมื อง ซึ่ งสองข้างทางเต็ม ไปด้วยอาคารบ้านเรื อนร้านค้า ที่ มี รูป แบบสถาปั ตยกรรมอันงดงามตื่ นตาตื่ นใจ
มากมาย ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของโมนาโค และสามารถมองเห็นท่าเรื อซึ่ งมีเรื อยอร์ช จอดอยู่เรี ยงราย เมืองโม
นาโคแม้จะเป็ นเมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติรายล้อม มากมายแต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และความงามของสถานที่
อันยิง่ ใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เมืองเจนัว”
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารภายในที่พกั

พักที่: Mercure Genova Hotel, NH Hotel Genoa หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันพุธที่ 04 ม.ค. 66 (8)
เช้า

เจนัว – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
ช้ อปปิ้ ง Sereavalle Designer Outlet – มิลาน

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านนัง่ รถโค้ชชมเมืองโดยรอบ ซึ่ งบริ เวณกําแพงเมือง เป็ นศิลปะที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปั จจุบนั เจนัวได้
กลายเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยง และยังมีตึก
รามโบราณในแบบสถาปั ตยกรรมชาวโรมัน ซึ่ ง
ล้วนแต่มีอายุมากกว่า 500 ปี ขึ้นไป นําท่านผ่าน
ชม “อนุ ส าวรี ย์ ค ริ ส โตเฟ อร์ โคลั ม บั ส ”
Columbus monument นัก เดิ นเรื อที่ มีบ ้านเกิ ดที่
เมืองเจนัวแห่ งนี้ หรื อที่ เชื่ อกันว่าเป็ นชาวยุโรป
คนแรกที่ ค ้น พบทวี ป อเมริ ก า ผ่ า นชมชายฝั่ ง
ทะเลที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้แก่เมืองนี้

*** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง ***
บ่าย

จากนั้น นําท่ านเดิ น ทางสู่ SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ที่ มี พ้ื น ที่ ช้อปปิ้ งมากที่ สุ ดของยุโรป และ
บริ หารงานโดย McArthurGlen Group เครื อธุ รกิ จ Outlet ชั้น นําของยุโรป ซึ่ งมี 13 แห่ งในสหราชอาณาจัก ร
ฝรั่งเศส เนเธอร์ แลนด์ ออสเตรี ย และอิตาลี ร้านค้าใน Serravalle มีท้ งั หมดกว่า 180 ร้าน แหล่งช้อปปิ้ งที่พร้อม
มอบประสบการณ์การช้อปปิ้ งแบบหรู หรา ด้วยร้านค้าที่นาํ เสนอแฟชัน่ แบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ
อ า ทิ Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess ฯ ล ฯ
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองมิลาน” เมืองสําคัญในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริ เวณที่ราบลอม
บาร์ดี

คํ่า

บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าสู่ ที่พกั

พักที่: Holiday Inn Hotel / หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันพฤหัสบดีที่ 05 ม.ค. 66 (9)
เช้า

มิลาน – ชมเมือง – เดินทางกลับ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านชม“ ปราสาทสฟอร์ เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลังนี้ ได้เคยเป็ นป้ อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ
ต่ อ มาเป็ นที่ พ ํา นั ก ของผู ้นํ า เผด็ จ การในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 15 คื อ ตระกู ล สฟอร์ ซ า มี เวลาให้
ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของนํ้าพุที่โพยพุ่ง
บริ เวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์ เซสโก้ นําท่ าน
ช ม “ม ห าวิ ห ารแ ห่ งมิ ล าน ห รื อ ดู โอ โม ”
สัญลักษณ์ ที่โดดเด่ นที่ สุดของเมื อง อันมี ขนาด
ใหญ่โ ตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวใน
ศิ ล ปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้ างนานกว่า 500 ปี
ปัจจุบนั เป็ น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั ของพระราชานุสาวรี ยพ์ ระเจ้า
วิคเตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิ คหรื อ อิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel ฯลฯ
18.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1876
23.40 น. เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

วันศุกร์ ที่ 06 ม.ค. 66 (10)

กรุงเทพฯ

01.55 น. เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***************************************************
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
โดย บริ ษ ัท ฯได้ม อบหมายให้ หั ว หน้ า ทัว ร์ ผู น้ ํา ทัวร์ มี อ าํ นาจตัด สิ น ใจ ณ ขณะนั้น ทั้ง นี้ การตัด สิ น ใจ จะคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

28ธ.ค.-06ม.ค. 66
(เทศกาลปี ใหม่)

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

115,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

115,900

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

115,900

35,000

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตราค่าบริการนีร้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-บาร์เซโลน่า// มิลาน-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน

3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ใน
แถบที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุม
ต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม

1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (16 ยูโร)
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 6,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน

1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 60,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั
และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15
ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ จะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ํารองที่นง่ั ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่ วงที่ ท่านเดิ นทางคิววีซ่ ากรุ๊ ป ในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษ ทั ต้องขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยื่นวีซ่ าเดี่ ยว ซึ่ งทางท่ าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และ
อํานวยความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็ นผูพ้ จิ ารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบิ นที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน
และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋
ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100%
ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที่ตอ้ ง

การั น ตี ที่ น่ัง กับ สายการบิ น หรื อ กรุ๊ ป ที่ มี ก ารการั น ตี ค่ า มัด จํา ที่ พ ัก โดยตรงหรื อ โดยการผ่ า นตัว แทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ าน)
• หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
• รูปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
• หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
*** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สํ าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สําเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้าราชการ: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
• หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจําเพิ่มเติมในการยืน่ ได้) ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน )
• หนังสื อรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) โดยต้องทําแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สามารถถ่ ายเอกสารได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กันได้ ) ***
• กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
• สํ าเนาบัตรประชาชน / สํ าเนาทะเบียนบ้ าน อย่ างละ 1 ชุด / สํ าเนาสู ติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํ่ากว่ า 20 ปี )
• สํ าเนาทะเบียนสมรส / สํ าเนาทะเบียนหย่ า / สํ าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้ าย) / สํ าเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล อย่ างละ 1 ชุด (ถ้ ามี)
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภาษณ์ ด้วย ***

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติม
ให้ ครบถ้ วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสํ าหรับสถานทูต ***
• การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
• หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ บางท่ าน ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
• ทางสถานทู ตจะรั บพิ จารณาเฉพาะท่ านที่ มีเอกสารพร้ อ มและมี ค วามประสงค์ ที่ จะเดิ นทางไปท่ อ งเที่ ยวยังประเทศตามที่ ร ะบุ
เท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

