
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดินทาง 



 

 

เทศกาลปีใหม่ 28ธ.ค.-06ม.ค. 2566 

( กรุณาสาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า) 
 
 

วนัพุธที่ 28 ธ.ค. 65 (1)          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบิน

เตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 

22.55 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK065 

 

วนัพฤหัสบดีที่ 29 ธ.ค. 65 (2)                    บาร์เซโลน่า – ยอดเขา – มองต์จูอคิ 

                              เข้าชมสวนกูเอล(มรดกโลก) -  มหาวหิารซากราด้า ฟามิเลยีร์ – ถนนลารัมบรา  

05.45 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  

08.45 น. ออกเดินทางสู่บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยเท่ียวบินท่ี TK1853 

10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางชมความงามของ “เมืองบาร์เซโลน่า” แวะบนัทึกภาพกบั สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 

และชมทิวทศัน์รอบตวัเมืองบนยอดเขา “มองต์

จูอิค”Mont Juic จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย ์คริส

โตเฟอร์ โคลมับัส นักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ ท่ีออก

เดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่ เกาะ

แคริบเบียน และทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 นาํ

ท่านเก็บภาพมหาวิหารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ 

(Sagrada Familia)(ชมภายนอก) สัญลกัษณ์แห่ง

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบ

ก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 

เป็นผลงานชั้นยอด ท่ีแสดงถึงอจัฉริยภาพของ อนั

โตนี เกาด้ี สถาปนิกผู ้เล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี 

จากนั้ นนําท่านเข้าชมภายใน ปาร์ค กูเอล (Park 

Guell) สวนมหัศจรรย์ แห่ง บาร์เซโลนา เป็นอีก

หน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวในบาร์เซโลนาท่ีพลาดไม่ได ้

ท่ีน่ีโดดเด่นไปด้วยศิลปะงานโมเสค ซ่ึงออกแบบ

โด ย อัน ตอ นี  เก าดี   อี  กู ร์ เน ต  (Antoni Gaudi i 

Cornet) สถาปนิกชาวคาตาลนั ประเทศสเปน ภายในสวนนั้นถูกตกแต่งไปดว้ยงานปฎิมากรรม สถาปัตยกรรม 



 

 

ศิลปกรรมท่ีประดบัตกแต่งลวดลายดว้ยเคร่ืองกระเบ้ืองโมเสคนับลา้นช้ิน จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งน้ีคือ 

"มงักรโมเสค" (Mosaic dragon) ท่ีไต่คลานบนบนัไดนํ้ าพุ อนัเป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก ปัจจุบนั

สวนสาธารณะปาร์ค กูเอลไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.2005 โดยสวน

แห่งน้ีเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสาํคญัมากแห่งหน่ึงของเมืองบาร์เซโลนา 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ถนนช้อปป้ิงสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

บาร์เซโลนาแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสายเล็กๆท่ีมีความ  ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มี

สีสันเสน่ห์น่าประทบัใจทั้งกลางวนัและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้และเส้ือผา้แบรนดเ์นมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํ

ซ่ึงมี ร้านตั้ งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าอาทิ  LOUIS VUITTON, 

CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี: Fira Congress หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 65 (3)                บาร์เซโลน่า – นั่งกระเช้าขึน้เขามอนต์เซอร์รัต 

                                       มหาวหิารซานตามาเรีย - อนัดอร์ร่า ลา เวลลา(ประเทศอนัดอร์ร่า) 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นําท่านเดินทางสู่ “มอนต์เซอร์รัต” (Montserrat) แคว้นคาตาโลเนีย เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งสเปน  สถานท่ี

ท่องเท่ียวและโบราณสถานท่ีมีช่ือเสียงหลาย

แห่งมักจะมี เสน่ห์และเอกลักษณ์ เฉพาะตัว

แตกต่างกันไป  นําท่านขึ้ นสู่ “ยอดเขามอนต์

เซอร์รัต” ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ (โดยกระเช้า) เพื่อชม

ความงดงามของมหาวิหาร “ซานตามาเรีย เดอ 

ม อ น ต์ เซ อ ร์ รั ต ”  (Benedictine monastery of 

Santa Maria de Montserrat ) มี ค วาม พิ เศ ษ คื อ

ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีระดบัความสูงประมาณ 1,200 

เมตร และลกัษณะของภูเขาท่ีมีรูปร่างหยกัและสูงใหญ่ ความแปลกน้ีคงเป็นจุดหน่ึงท่ีทาํให้ผูค้นหลัง่ไหลกนัมา

ท่องเท่ียว 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “อนัดอร์รา ลา เวลลา” Andorra la Vella เป็นเมืองหลวงกลางหุบเขาของประเทศอนัดอร์ราซ่ึง

ตั้ ง อ ยู่ บ น ค ว าม สู ง ถึ ง  1 ,0 2 3  เม ต ร  เห นื อ

ระดับนํ้ าทะเล กลางเทือกเขาพิเรนีสระหว่าง

ประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศสเปน อุตสาหกรรม

หลกัของเมืองน้ีการท่องเท่ียว ถึงแมว้่าประเทศ

จะมีรายได้นําเข้าจากการเป็นแหล่งหลบภาษี 

น อ ก  จ า ก นั้ น ย ัง มี สิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง อ ย่ า ง

เฟอร์นิเจอร์และบร่ันดี มีเวลาให้ท่านเดินเลือก

สินค้าท่ีระลึกต่างๆ ในเขตบาร์รี อันติก (Barri 

Antic) เขตเมืองเก่าท่ีทีช่ือเสียงของเมือง 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี: Hotel Roc Blanc หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัเสาร์ที่ 31 ธ.ค. 65 (4)                         ลาเวลลา(อนัดอร์รา) – การ์กาซอน 

                                                    ป้อมปราการกาการ์ซอน(มรดกโลก) – เมืองตูลูซ  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นํ า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  “ เ มื อ ง ก า ร์ ก า ซ อ น ” 

(CARCASSONNE) คื อ อี ก เมื องท่ อง เท่ี ยว ท่ี มี

ช่ือเสียงของแควน้ล็องก์ดอค-รูซียง และยงัเป็น

เมืองท่ี มีประวัติศาสตร์อัน เก่าแก่มาตั้ งแต่ยุค

สมยัก่อนโรมนั ซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นเมือง

ป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่นแห่งหน่ึงของ

ประเทศฝร่ังเศส   นําท่านเท่ียวชม เมืองการ์กา

ซ อ น  แ ย ก อ อ ก เป็ น ส อ ง ส่ ว น  “CITÉ DE 

CARCASSONNE” เมืองเก่าลอ้มรอบด้วยกาํแพงเมือง 

แล ะ  “VILLE BASSE” เป็ น เมื อ งให ม่ เป็ น บ ริ เว ณ

ปริมณฑลรอบตวัเมืองเก่านั่นเองป้อมปราการยุคกลาง

ประจาํเมือง แต่ก่อนจะเขา้ไปสู่อาณาเขตป้อมปราการ

นั้น ผ่านชมสะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX) ท่ีสร้างขึ้น

เพื่อใช้ในการขา้มแม่นํ้ าโอด (AUDE)  ป้อมปราการกา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5


 

 

การ์ซอน (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่น ซ่ึงภายในป้อมปราการนั้ น

ประกอบไปดว้ยถนนและโบสถ์สมยัโกธิค ซ่ึงอยู่เขตของกาํแพงขนาดใหญ่จาํนวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อ

ลอ้มรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกาํแพง ปราสาทการ์กาซอน (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทท่ี

ตั้งอยู่ภายในร้ัวกาํแพงเมือง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของกาการ์ซอนยุคกลาง ซ่ึงต่อมาไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็น

เทศบาลในจงัหวดัโอต-การอน ทางตอนใตข้อง

ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของแควน้มีดี-

ปีเรเน ซ่ึงติดกับประเทศสเปน แต่มีพรมแดน

ธรรมชาติ คือ เทือกเขาพิเรนีสคั่นไว ้ตูลูซเป็น

เมืองใหญ่อันดับท่ีส่ีของประเทศฝร่ังเศส เป็น

ศูนยก์ลางดา้นอุตสาหกรรมการบินของโลก โดย

เป็นท่ีตั้งของสํานกังานใหญ่และโรงงานของแอร์

บัส นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้ งของสํานักงานใหญ่ของอินเทลภาคพื้นยุโรปตลอดจนหน่วยงานด้านอวกาศของ

ฝร่ังเศส 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี: Mercure Toulouse Campans Caffa Hotel / หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัอาทิตย์ที่ 01 ม.ค. 66 (5)                     ตูลูซ – นีม – อาวญีง(เมืองแห่งพระสันตะปาปา) 

                                                                              สะพานปงต์ ดู การ์ – มาร์เซย  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 



 

 

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองนีม” (Nimes) หรือ นีเมส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัการ์ ในแควน้ล็องก์ด็อก-รูซียง 

ป ร ะ เท ศ ฝ ร่ั ง เศ ส  เมื อ ง นี ม เป็ น เมื อ ง ท่ี มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานนับพันปี นับตั้งแต่

สมัยจักรวรรดิโรมันเป็นต้นมา และยังเป็น

แหล่งท่องเท่ียวหลักอีกแห่งหน่ึงทางตอนใต้

ของประเทศฝร่ังเศส  เมืองนีมเป็นท่ีตั้ งของ

สถานท่ีสําคัญ ในสมัยโรมโบราณ  รวมทั้ ง

อฒัจนัทร์แบบโรมนัโบราณ วิหารโรมนั (แมซง

กาเร) และหอคอยมาญ ซ่ึงสถานท่ีทั้งสามยงัคง

อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ จนเมืองนีมไดถู้กเรียกเป็น “กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส” นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สะพานปงต ์ดู 

การ์ (Pont du Gard) สะพานส่งนํ้ าโรมนัโบราณ เพื่อใช้เป็นสะพานส่งนํ้ าของเมืองนีมส์ (Nimes) ระยะทางยาว

เกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผา่นแม่นํ้าการ์ด (Gard) ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดย้กยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวีญง” (Avignon) เป็นเมืองหลกัของเขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้โพรวอ็งซาลป์โกตดาซูร์ 

ทางภาคใตข้องประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าโรน ในปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และยงัเป็นเมือง

หลวงของจงัหวดัโวกลูซ อาวีญง ได้ถูก

ขนานนามวา่ “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” 

เน่ืองจากในอดีตนั้นเคยเป็นท่ีประทบัของ

สมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้ งพระ

สันตะปาปาเทจ็) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 

1423 ในช่วงของการแตกแยกคร้ังใหญ่

ข อ ง ค ริ ส ต จั ก ร  ( Catholic Schism) 

นอกจากน้ีอาวีญงยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมือง

ในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีกาํแพงเมืองเก่าท่ี

ยงัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ พระราชวงัพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซ่ึงยงัอยู่ใน

สภาพดี ซ่ึงทั้งหมดน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เม่ือปีค.ศ. 1995 ได้เวลาอัน

สมควร จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองมาร์เซย”์ (Marseille) เมืองท่าท่ีสําคญัของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชายหาด

ริเวียร่าท่ีงดงาม ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี: Novotel Marseille Est, Hipark Design Suites Hotel / หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัจันทร์ที ่02 ม.ค. 66 (6) มาร์เซย์ – หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี(เมืองเลก็ที่สวยงาม) – คานน์ – นีซ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้น มูสติเยร์ส แซงต ์มารี” “หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส” หมู่บา้น มูสติ

เยร์ส แซงต์ มารี Moustiers-Sainte-Marie หรืออีกช่ือหน่ึงคือ หมู่บา้นแห่งดวงดาว ตั้งอยู่ระหว่างหนา้ผา 2 หน้า

ผ า ด้ ว ย กั น ใ น  Provence-Alpes-Côte 

d'Azur หมู่บ้านน้ีตั้ งอยู่  760 เมตรเหนือ

ระดับนํ้ าทะเล มีผูอ้ยู่อาศยัเพียง 694 คน

เท่านั้ น เป็นหมู่บ้านท่ีสวยงามมากท่ีสุด

จนไดรั้บเลือกให้เป็น Un Les Plus Beaux 

Village De France ( One of the most 

beautiful villages of france) จากนั้ น  นํา

ช ม จุ ด สํ า คั ญ ท่ี สุ ด ข อ ง เมื อ ง น้ี  อั น

ได้แก่  ดวงดาว  (I’Etoile) ซ่ึงมี เร่ืองเล่ า

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


 

 

ขานต่อกนัมาว่า อศัวินคนหน่ึงซ่ึงตกไปเป็นเชลยศึกในช่วงสงครามครูเสด ไดต้ั้งอธิษฐานว่า “หากมีโอกาสได้

กลบับา้นอีกคร้ัง จะนําดวงดาวไปแขวนไวร้ะหว่างยอดเขา ณ หมู่บา้นของขา้” แสดงว่าคาํอธิษฐานของเขาคง

เป็นจริง จึงมีดาวแขวนให้เราเห็นอยู่จนทุกวนัน้ี สําหรับ I’Etoile ถือเป็นสัญลกัษณ์ของความสมหวงัในการขอ

พร มีขนาดวดัได้ 1.25 เมตร ส่วนโซ่ท่ีแขวนดาวไวย้าว 135 เมตร นํ้ าหนัก 150 กิโลกรัม และมิไดค้งทนถาวร

ตลอดไปในรอบหน่ึงร้อยปี จะมีอนัตกลงมา แลว้ตอ้งเปล่ียนขึ้นไปใหม่อยู่ 2 คร้ังดว้ยกนั เน่ืองจากเมืองน้ีตั้งอยู่

บนภูเขา ความสวยงามอีกอยา่งหน่ึงคือ การไดเ้ห็นบา้นเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลงัเป็นภูเขา ทอ้งฟ้า และแน่นอน 

เม่ือมองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎให้เห็นอยู่ดว้ย ไฮไลท์ของหมู่บา้นแห่งน้ีอีกหน่ึงอย่างคือ เคร่ืองป้ันดินเผาท่ี

เรียกวา่ Faïence เป็นภาชนะท่ีทาํจากดินเผา เคร่ืองเซรามิก ท่ีน่ีทาํกนัมาเน่ินนานตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ไดช่ื้อว่าเป็น

เคร่ืองดินเผาท่ีทาํไดป้ระณีตท่ีสุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ยงัโปรดให้สั่งเขา้ไปใช้ภายในวงัอีก

ดว้ย 
เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองคานส์” (CANNES) เป็นเมืองท่ีสองของการท่องเท่ียวฝร่ังเศสตอนใต ้เป็น เมืองท่ีจดังาน

ท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ 

(CANNES FILM FESTIVAL) เป็นเทศกาลท่ีมี

มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกเทศกาลหน่ึง อาคารท่ีใชใ้น

การจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นใน

ช่วงเทศกาล อาคารจึงจะไดรั้บการตกแต่งให้ดู

เลิศหรูอลังการสักคร้ังหน่ึงท่ี   ลานด้านหน้า

อาคาร มีรอยประทับเท้าพร้อม ลายเซ็นของ

ดาราฮอลลีวูด๊ มีช่ือหลายคน หากใครท่ีคลัง่ไคล้

ดาราแลว้ละก็พลาดไม่ไดท่ี้กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหนา้ปาเล่ เด เฟสติวาล PALAIS DES FESTIVALS 

ท่ีเหล่าดาราช่ือดงัทั้งหลายไดป้ระทบัรอยมือไว้

ให้ เป็ น ท่ี ระลึ ก  เมื องค าน ส์ ยัง เต็ม ไป ด้วย

โรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนท่ี

ทอดยาวริมชายหาดท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ลาโพร

มานาด เดอ ลา ครัวเซท LA PROMENADE 

DE LA CROISETTE นอกจากน้ียงัมีท่าจอดเรือ

ยอร์ชลาํงาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย

ดว้ย นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนีซ” (NICE) 

เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ นาํท่านเท่ียวชม “เมืองเก่านีซ”  Old Nice ถ่ายรูปคู่กบั จตุัรัสเมสซิน่า จตุัรัสซ่ึง

ประดบัดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปล่ียนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยงั



 

 

มีนํ้ าพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยู่เรียงราย  ซ่ึงนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทาง

ตอนใตข้องฝร่ังเศสเป็นย่านซ้ือของฝากจากนีซในราคาถูก มีไอศกรีมแบบอิตาเล่ียนให้ชิม เป็นท่ีอยูข่องพวกคน

พื้นเมือง มีโบสถเ์ก่าสมยัคริสศตวรรษท่ี18 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี: Novotel Nice Arenas, Park Inn By Radisson Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

 

วนัองัคารที่ 03 ม.ค. 66 (7)                        นีซ – กราซ – แซงต์ปอล เดอ วองซ์ 

                                                              กรุงมอนติ คาร์โล - วหิารโมนาโค – เจนัว    

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําท่านแวะ “หมู่บ้านกราซ” (Grasse) เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นจุดกําเนิดของความโด่งดัง ท่ีทําให้ฝร่ังเศสนั้ น

กลายเป็นดินเเดน เเห่งนํ้ าหอม กราซเป็นเเหล่งผลิตนํ้ าหอมท่ีใหญ่ท่ีสุดของ มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

เค ร่ืองห อม ท้อง ถ่ิ น  ณ  โรงงาน กัล ลิ ม าร์ด 

(Galimard) โรงงานผลิตนํ้ าหอมท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ของแควน้โพวองซ์ พร้อมรับส่วนลด และของท่ี

ระลึกจากโรงงาน นาํท่านออกเดินทางสู่ แซงต์

ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณบนยอดเขา ท่ีสวย

และสมบูรณ์ท่ีสุดในโพวองซ์ เคยถูกโรมันยึด

ครอง ในยุคกลางเมืองถูกรุกรานจากสเปน 

กษัตริย์ฟรองซัวส์ท่ี 1 แห่งฝร่ังเศส โปรดให้

สร้างกาํแพงหินล้อมรอบเมือง ความขลังและสวยงามดึงดูดศิลปินมารังสรรค์งานท่ีน่ี ทั้ งนักเขียน นักกวี 

นกัแสดง กองถ่ายภาพยนตร์ ลว้นแต่หลงเสน่ห์แซงตป์อล เดอ วองซ์ นาํท่านเดินทางสู่กรุงมอนติ คาร์โล มลรัฐ

โมนาโค รัฐอิสระท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องฝร่ังเศส  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชม “กรุงมอนติ คาร์โล” เมืองหลวงของ

ประเทศโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทับของเจ้าผูค้รอง

แควน้ตั้งอยู่บนหนา้ผาสูง 60 เมตร ตามสไตลช์ยัภูมิ

ของอัศวินในยุคกลาง นําท่านชมลานพระราชวงั

แห่งโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของประมุขแห่งรัฐ

โมนาโคในปัจจุบนั นําท่านเขา้ชมภายในวิหารโม

นาโค ท่ีสร้างในรูปแบบน้ีโอโรมานซ์ เป็นท่ีฝังพระ



 

 

ศพของเจา้หญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิเยร์ พระสวามี ชมความหรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะ

ปารีส โรงแรมสุดหรูของมอนติ คาร์โล (หากท่านตอ้งการเขา้ชมดา้นในกรุณาใส่เส้ือสูท) เดินเล่นไปตามทางเดิน

ในเมือง ซ่ึงสองขา้งทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านคา้ ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงามต่ืนตาต่ืนใจ

มากมาย ชมวิวทิวทศัน์โดยรอบของโมนาโค และสามารถมองเห็นท่าเรือซ่ึงมีเรือยอร์ช จอดอยู่เรียงราย เมืองโม

นาโคแมจ้ะเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีธรรมชาติรายลอ้ม มากมายแต่ก็เต็มไปดว้ยวฒันธรรม และความงามของสถานท่ี

อนัยิง่ใหญ่มากมายกลมกลืนไปกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั จากนั้นนาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองเจนวั”  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคารภายในท่ีพกั  

พกัท่ี: Mercure Genova Hotel, NH Hotel Genoa หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัพุธที่ 04 ม.ค. 66 (8)                          เจนัว – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลมับัส 

                                                         ช้อปป้ิง Sereavalle Designer Outlet – มิลาน  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านนัง่รถโคช้ชมเมืองโดยรอบ ซ่ึงบริเวณกาํแพงเมือง เป็นศิลปะท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง ปัจจุบนัเจนัวได้

กลายเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียง และยงัมีตึก

รามโบราณในแบบสถาปัตยกรรมชาวโรมนั ซ่ึง

ลว้นแต่มีอายุมากกวา่ 500 ปี ขึ้นไป นาํท่านผา่น

ช ม  “อ นุ ส าว รีย์ค ริส โต เฟ อ ร์  โค ลัม บั ส ” 

Columbus monument นักเดินเรือท่ีมีบ้านเกิดท่ี

เมืองเจนัวแห่งน้ี หรือท่ีเช่ือกนัว่าเป็นชาวยุโรป

คนแรกท่ีค้นพบทวีปอเมริกา ผ่านชมชายฝ่ัง

ทะเลท่ีช่วยเพิ่มเสน่ห์ใหแ้ก่เมืองน้ี 

 

*** อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *** 

 

บ่าย จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่  SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ท่ีมีพื้นท่ีช้อปป้ิงมากท่ีสุดของยุโรป และ

บริหารงานโดย McArthurGlen Group เครือธุรกิจ Outlet ชั้นนําของยุโรป ซ่ึงมี 13 แห่งในสหราชอาณาจกัร 

ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี ร้านคา้ใน Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 ร้าน แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีพร้อม

มอบประสบการณ์การชอ้ปป้ิงแบบหรูหรา ดว้ยร้านคา้ท่ีนาํเสนอแฟชัน่แบรนดอิ์ตาลีและแบรนด์ระดบัโลกอ่ืนๆ 

อ า ทิ  Gucci, Prada, Armani, Burberry, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess ฯ ล ฯ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ “เมืองมิลาน”  เมืองสําคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอม

บาร์ดี   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit


 

 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัท่ี: Holiday Inn Hotel / หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัพฤหัสบดีที่ 05 ม.ค. 66 (9)                         มิลาน – ชมเมือง – เดินทางกลบั 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านชม“ ปราสาทสฟอร์เซสโก ้” ปราสาทสวยงามหลงัน้ีไดเ้คยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ 

ต่อมาเป็นท่ีพ ํานักของผู ้นําเผด็จการในช่วง

ศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลาให้

ท่านไดถ้่ายภาพกบัมุมสวยๆ ของนํ้ าพุท่ีโพยพุ่ง

บริเวณดา้นหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก ้นําท่าน

ช ม  “ม ห าวิ ห ารแ ห่ ง มิ ล าน  ห รื อ ดู โ อ โ ม ” 

สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาด

ใหญ่โ  ตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ยหินอ่อนสีขาวใน

ศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี 

ปัจจุบนัเป็น “โบสถแ์คธอลิกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก” ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้

วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ รายลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคหรือ อิสระเลือกช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม

ช่ือดงันานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel ฯลฯ  
18.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK1876 
23.40 น. เดินทางถึงอิสตนับลู (แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง) 

 

วนัศุกร์ที่ 06 ม.ค. 66 (10)                         กรุงเทพฯ 

01.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK068 

15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 



 

 

*************************************************** 

 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั

เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดย บริษัทฯได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผูน้ําทัวร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้ นทั้ งน้ีการตัดสินใจ  จะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า// มิลาน-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  

อตัราค่าบริการ  

     กาํหนดการเดินทาง       ผูใ้หญ่ 

    พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

     เด็กอายตุํ่ากวา่ 12 ปี 

      พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

   เด็กอายตุํ่ากวา่ 12 ปี 

   พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 

      พกัเด่ียว 

   28ธ.ค.-06ม.ค. 66 

  (เทศกาลปีใหม่) 
115,900 115,900 115,900    35,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

 

3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ใน

แถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุม

ต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท) 

3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (16 ยโูร) 

4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผา่น

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 6,000 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ  

6. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 60,000 บาท เม่ือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน

เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ

เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



 

 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 

ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน

จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และ

อาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่าน

ท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 

เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 

มิไดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 

และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋

ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 

2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั

จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 

6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 

ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 



 

 

การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  

• หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ

สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 

พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป

เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่

อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี

ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ

แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํ

การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

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

• กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง

มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั

เดินทาง (ตัวจริง) 

• สําเนาบัตรประชาชน   / สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ํากว่า 20 ปี) 

• สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 



 

 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติม

ให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสําหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

คร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 

 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม

การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 

 

 

 


