
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยสายการ QATAR AIRWAYS สายการบินทีด่ทีี่สุดในโลก ปี 2011,2012,2015 
 
 

 
 
 

ชมความงดงามของ “ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอรัต” น าท่านขึน้สู่ยอดเขาโดยกระเช้า สัมผสัเมืองทีม่ี
ประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัก่อนโรมนั “การ์กาซอน” ชมเมืองโบราณของแคว้นโพรวองส์ “อาวญีง” ซ่ึงถูก
ขนานนามว่าเมืองแห่งพระสันตะปาปา พเิศษ พกัเมืองหลวงทีต่ั้งอยู่สูงทีสุ่ดของทวปียุโรป “อนัดอร์รา ลาเวลลา” 
ประเทศอนัดอร์รา เมืองแห่งขุนเขาและแม่น า้ อสิระช้อปป้ิงย่านทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” 

   ก าหนดการเดนิทาง 

21-28 ก.ย. // 09-16 พ.ย. // 01-08 ธ.ค. 2560 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 



 

 

ออกเดนิทางวนัที่ 21-28 ก.ย. 2560 

วนัที่1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
23.00 น.        สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  
                      เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q / P ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและ                       
                      บัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2            กรุงเทพฯ - โดฮา – ท่าอากาศยานนานาชาตโิกสต์ดาซูร์ – โมนาโค – นีซ    
02.05 น.        เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่QR 837 

04.45 น.        เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
07.45 น.        เหินฟ้าสู่ เมืองนีซ  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 053 

13.05 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกสต์ดาซูร์ ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ 
                      ศุลกากรแล้ว  

 

ออกเดนิทางวนัที่ 09-16 พ.ย. // 01-08 ธ.ค. 2560 

วนัที่1      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
22.30 น.      สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4    
                    เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q / P ) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและ            
                    บัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2       กรุงเทพฯ - โดฮา – ท่าอากาศยานนานาชาตโิกสต์ดาซูร์ – โมนาโค – นีซ    
01.35 น.       เหินฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่QR 837 

04.45 น.       เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
08.00 น.       เหินฟ้าสู่ เมืองนีซ  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 053 

12.45 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกสต์ดาซูร์ ประเทศฝร่ังเศส หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ 
                     ศุลกากรแล้ว  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ มลรัฐโมนำโค รัฐ
อิสระท่ีตั้ งอยู่ทำงตอนใต้ของฝร่ังเศส 
แวะชมเมืองมอนติคำร์โล เมืองหลวง
ของประเทศโมนำโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบั
ของเจำ้ผูค้รองแควน้ตั้งอยู่บนหน้ำผำ
สูง  60 เมตร ตำมสไตล์ชัยภู มิของ
อั ศ วิ น ใ น ยุ ค ก ล ำ ง  น ำ ท่ ำ น ช ม 
พระรำชวังแห่ งโมนำโค ซ่ึ งเป็น ท่ี



 

ประทบัของประมุขแห่งรัฐโมนำโคในปัจจุบนัชมวิวทิวทศัน์โดยรอบของโมนำโค และสำมำรถมองเห็น
ท่ำเรือซ่ึงมีเรือยอร์ชจอดอยูเ่รียงรำย วิหำรโมนำโค ท่ีสร้ำงในรูปแบบน้ีโอโรมำนซ์ เป็นท่ีฝังพระศพของเจำ้
หญิงเกรซแห่งโมนำโกและเจำ้ชำยเรนิเยร์ พระสวำมี ชมควำมหรูหรำ  ของคำสิโน และโรงแรมเดอะปำรีส์ 
โรงแรมสุดหรูของมอนติคำร์โล เดินเล่นไปตำมทำงเดินในเมือง ซ่ึงสองขำ้งทำงเตม็ไปดว้ยอำคำรบำ้นเรือน
ร้ำนค้ำ ท่ีมีรูปแบบสถำปัตยกรรมอนังดงำมต่ืนตำต่ืนใจมำกมำย เมืองโมนำโคแม้จะเป็นเมืองเล็กๆท่ีมี
ธรรมชำติรำยล้อม มำกมำยแต่ก็เต็มไปด้วยวฒันธรรม และควำมงำมของสถำนท่ีอนัยิ่งใหญ่มำกมำย
กลมกลืนไปกบัธรรมชำติไดอ้ยำ่งลงตวั น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองนีซ” (NICE) เมืองตำกอำกำศในเขต
โก๊ตดำชู ร์  น ำท่ ำน เท่ี ยวชม  “เมือง
เก่ ำ นี ซ ”   OLD NICE ถ่ ำย รูป คู่ กับ 
จตุัรัสเมสซิน่ำ จตุัรัสซ่ึงประดบัดว้ยไม้
ดอกนำนำพนัธ์ุ เช่น ดอกกุหลำบ ทิว
ลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปล่ียนไปตำม
ฤดูกำล นอกจำกนั้นยงัมีน ้ ำพุสวยงำม
และอำคำรทรงคลำสสิกตั้งอยูเ่รียงรำย  
ซ่ึงนิยมทำสีสันสดใสตำมแบบอำคำรสถำปัตยกรรมทำงตอนใตข้องฝร่ังเศสเป็นยำ่นซ้ือของฝำกจำกนีซใน
รำคำถูก มีไอศกรีมแบบอิตำเล่ียนให้ชิม เป็นท่ีอยูข่องพวกคนพื้นเมือง มีโบสถเ์ก่ำสมยัคริสศตวรรษท่ี18 น ำ
ท่ำนชม โบสถรั์ชเซีย ST. NICOLAS (EGLISE RUSSE) เป็นโบส์ถรัชเซียแห่งเดียวท่ีถูกสร้ำงนอกรัชเซียท่ี
ในท่ีสุดยโุรป น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองนีซ เมืองตำกอำกำศในเขตโก๊ตดำชูร์ 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    NOVOTEL NICE ARENAS                                                   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง             
วนัที่3 นีซ – คานส์ – วาลองโซล - เอ๊กซ์ ออง โพรวองส์ – มาร์เซย์     
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองคานส์” (CANNES) เป็นเมืองท่ีสองของกำรท่องเท่ียวฝร่ังเศสตอนใต ้เป็น เมืองท่ีจดั
งำนท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก คือ เทศกำลเมืองคำนส์ (CANNES FILM FESTIVAL) เป็นเทศกำลท่ีมีมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 
ถือเป็นเทศกำลภำพยนตร์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด
ในโลกเทศกำลหน่ึง อำคำรท่ีใชใ้นกำร
จัดงำน เป็นอำคำรขนำดเล็ก สู ง 2-3 
ชั้นในช่วงเทศกำล อำคำรจึงจะได้รับ
กำรตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลงักำรสักคร้ัง
หน่ึง ท่ี   ลำนด้ำนหน้ำอำคำร มีรอย
ประทับเท้ำพร้อม ลำยเซ็นของดำรำ
ฮอลลีวดู มีช่ือหลำยคน หำกใครท่ีคลัง่ไคลด้ำรำแลว้ละก็พลำดไม่ไดท่ี้กบักำรวดัรอยมือดำรำคนโปรดท่ีหนำ้
ปำเล่ เด เฟสติวำล PALAIS DES FESTIVALS ท่ีเหล่ำดำรำช่ือดงัทั้งหลำยไดป้ระทบัรอยมือไวใ้ห้เป็นท่ีระลึก เมือง
คำนส์ยงัเต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหรำริมชำยหำดริเวียร่ำ และถนนท่ีทอดยำวริมชำยหำดท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่ำ 



 

ลำโพรมำนำด เดอ ลำ ครัวเซท LA PROMENADE DE LA CROISETTE นอกจำกน้ียงัมีท่ำจอดเรือยอร์ชล ำงำม ๆ ของ
บรรดำมหำเศรษฐีทั้งหลำยด้วย  จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองกราส” Grasse ให้ชมธรรมชำติแบบ
ฝร่ังเศสตอนใตอ้นัสวยงำมระหวำ่งทำง เน่ืองจำกแควน้โพรวองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไมเ้พื่อสกดัหวัน ้ ำหอม
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส น ำท่ำน ชมขั้นตอนและกรรมวิธีผลิตหัวน ้ ำหอมในโรงงำนฟรำโกนำส 
Fragonard http://www.fragonard.com/ มีเวลำใหท้่ำนเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินคุณภำพสูง ในรำคำพิเศษ!!! 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวองส์” (Aix en Provence)  ให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองเพื่อสัมผสักบัวิถี

ชีวิตของชำวโพรวองส์ กบัผลิตภณัฑ์พื้นบำ้น ผกั และผลไมส้ดๆจำกไร่ ตลำดดอกไมส้ด พร้อมชมอำคำร
บำ้นเรือนสไตล์บำร็อคท่ีหรูหรำ ซ่ึงอดีตเคยเป็นเมืองเก่ำแก่ในสมยัโรมนั ท่ีมีควำมรุ่งเรืองเป็นอย่ำงมำก 
ต่อมำมีกำรปรับปรุง และมีกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีสวยงำมมำกข้ึน ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ควำมส ำคญัเมืองหน่ึง โดยเฉพำะช่วงท่ีมีเทศกำลดนตรีในเดือนกรกฎำคม  จำกนั้นเดินทำงสู่ “เมืองมาร์เซย์” 
(Marseille) เมืองท่ำท่ีส ำคญัของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองชำยหำดริเวียร่ำท่ีงดงำม ซ่ึงไดช่ื้อว่ำเป็นประตู
เมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :    NOVOTEL MARSEILLE EST                                              หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง             
วนัที4่       มาร์เซย์ – อาวญีง – นีม – ตูลูซ    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองอาวญีง” (Avignon) เป็นเมืองหลกัของเขตจงัหวดัโวกลูซ แควน้โพรวอ็งซำลป์โกต

ดำซูร์ ทำงภำคใตข้องประเทศฝร่ังเศส 
ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำโรน ในปัจจุบนัเป็น
เมืองท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุด และยงัเป็น
เมืองหลวงของจงัหวดัโวกลูซ อำวีญง 
ได้ถูกขนำนนำมว่ำ “เมืองแห่งพระ
สันตะปาปา” เน่ืองจำกในอดีตนั้นเคย
เป็ น ท่ี ป ระ ทั บ ข อ งส ม เด็ จ พ ร ะ

http://www.fragonard.com/


 

สันตะปำปำ (รวมทั้งพระสันตะปำปำเท็จ) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของกำรแตกแยกคร้ังใหญ่
ของคริสตจกัร (Catholic Schism) นอกจำกน้ีอำวีญงยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีก ำแพง
เมืองเก่ำท่ียงัอยู่ในสภำพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศำสตร์ พระรำชวงัพระสันตะปำปำ สะพำนอำวีญง 
ซ่ึงยงัอยูใ่นสภำพดี ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโก เม่ือปีค.ศ. 1995 
ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนแวะถ่ำยรู  ปกบั สะพำนปงต์ ดู กำร์ (Pont du Gard) สะพำนส่งน ้ ำโรมนัโบรำณ 
เพื่อใช้เป็นสะพำนส่งน ้ ำของเมืองนีมส์ (Nimes) ระยะทำงยำวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผ่ำนแม่น ้ ำกำร์ด 
(Gard) ซ่ึงองคก์ำรยเูนสโกไดย้กยอ่งให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1985 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองนีม” (Nimes) 
หรือ นีเมส เป็นเมืองหลวงของจงัหวดักำร์ ในแควน้ล็องก์ด็อก-รูซียง ประเทศฝร่ังเศส เมืองนีมเป็นเมืองท่ีมี

ประวติัศำสตร์อนัยำวนำนนบัพนัปี นบัตั้งแต่สมยัจกัรวรรดิโรมนัเป็นตน้มำ และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกั
อีกแห่งหน่ึงทำงตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส เมืองนีมเป็นท่ีตั้งของสถำนท่ีส ำคญัในสมยัโรมโบรำณ รวมทั้ง
อฒัจนัทร์แบบโรมนัโบรำณ วหิำรโรมนั (แมซงกำเร) และหอคอยมำญ ซ่ึงสถำนท่ีทั้งสำมยงัคงอยูใ่นสภำพ
ท่ีสมบูรณ์ จนเมืองนีมไดถู้กเรียกเป็น “กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส” 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ ำน เดิ น ท ำง สู่  “ เมื อ ง ตู ลู ซ ” 

(Toulouse) เป็น เทศบำลในจังหวัด
โอต-กำรอน ทำงตอนใตข้องประเทศ
ฝร่ังเศส เป็นเมืองหลวงของแควน้มีดี-
ปีเรเน ซ่ึงติดกบัประเทศสเปน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   PALLADIA HOTEL                                                                หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง             
วนัที5่ ตูลูซ – ชมเมือง – การ์กาซอน – ชมเมือง – อนัดอร์รา ลาเวลลา – เลส เอสคลัเดส 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนชม “จัตุรัส กาปิโตล” (Place 
du Capitole) เป็นจัตุ รัสใหญ่กลำง
เมือง ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 1760 
หน้ำจัว่ใหญ่ด้ำนหน้ำตรงกลำงของ
อำคำรรองรับด้วยเสำหินอ่อนขนำด



 

ใหญ่สีชมพู 8 ตน้ส่วนบนของหน้ำจัว่น้ีประดบัดว้ยสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมำยถึงพลงัอ ำนำจและควำม
ยติุธรรม นอกจำกน้ีตึกอำคำรท่ีรำยลอ้มจตุัรัสทั้ง 3 ดำ้นก็ถูกปรับโฉมของส่วนดำ้นหนำ้ใหม่เช่นกนั ซ่ึงกำร
บูรณะก่อสร้ำงน้ีแลว้เสร็จในปี 1850 จำกนั้นชม “วิหาร แซงต์ แซร์แนง” (La Basilique Saint-Sernin) เป็น
วิหำรท่ีส ำคญัของเมืองตูลูส และเป็นวิหำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป วิหำรแห่งน้ีถูกสร้ำงช่วงศตวรรษท่ี 11-12 
เป็นงำนสถำปัตยกรรมผสมผสำนระหวำ่งศิลปะโรมนัและโกธิค ซ่ึงจะเห็นไดจ้ำก หอระฆงัทรงสูงรูปทรง 8 
เห ล่ี ยม  อัน เป็ น งำน ศิลปะโก ธิค  ได้ เวล ำอัน สมควรน ำท่ ำน เดิ นท ำง สู่  “ เมื อ งกา ร์ก าซ อน ” 
(CARCASSONNE) คืออีกเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ล็องก์ดอค-รูซียง และยงัเป็นเมืองท่ีมี
ประวติัศำสตร์อนัเก่ำแก่มำตั้งแต่ยุคสมยัก่อนโรมนั ซ่ึงไดรั้บกำรยอมรับวำ่เป็นเมืองป้อมปรำกำรยุคกลำงท่ี
โดดเด่นแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส  น ำท่ำนเท่ียวชม เมืองกำร์กำซอน แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE 
CARCASSONNE” เ มื อ ง เ ก่ ำ
ล้อม รอบด้วยก ำแพ ง เมื อ ง  แล ะ 
“VILLE BASSE” เป็นเมืองใหม่เป็น
บริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่ำ
นั่นเองป้อมปรำกำรยุคกลำงประจ ำ
เมือง แต่ก่อนจะเข้ำไปสู่อำณำเขต
ป้อมปรำกำรนั้ น ผ่านชมสะพานวิ
เยอร์ (PONT VIEUX) ท่ีส ร้ำงข้ึนเพื่อใช้ในกำรข้ำมแม่น ้ ำโอด (AUDE)  ป้อมปรำกำรกำกำร์ซอน 
(FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปรำกำรยุคกลำงท่ีโดดเด่น ซ่ึงภำยในป้อมปรำกำรนั้นประกอบ
ไปด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิค ซ่ึงอยู่เขตของก ำแพงขนำดใหญ่จ ำนวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อ
ล้ อ ม รอ บ ป ร ำส ำท แ ล ะ อ ำค ำร
โดยรอบก ำแพง ปรำสำทกำร์กำซอน 
(CARCASSONNE CASTLE) เ ป็ น
ปรำสำทท่ีตั้ งอยู่ภำยในร้ัวก ำแพง
เมือง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงของกำ
กำร์ซอนยุคกลำง ซ่ึงต่อมำไดรั้บกำร
ข้ึนท ะ เบี ยน เป็ นมรดกโลกโดย
องคก์ำรยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “อันดอร์รา ลาเวล

ล า ”  (ค ำต ำลั น : Andorra la Vella) 
เป็น เมืองหลวงกลำงหุบ เขำของ
ประเทศอนัดอร์รำซ่ึงตั้งอยู่บนควำม
สูง 1,023 เมตรเหนือระดับน ้ ำทะเล
เทือกเขำพิ เรนีสระหว่ำงประเทศ
ฝ ร่ั ง เศ ส กั บ ป ร ะ เท ศ ส เป น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
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%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


 

อุตสำหกรรมหลกัของเมืองคือดำ้นกำรท่องเท่ียว ถึงแมว้ำ่ประเทศจะมีรำยไดน้ ำเขำ้จำกกำรเป็นแหล่งหลบ
ภำษี นอกจำกนั้นยงัมีสินคำ้พื้นเมืองอยำ่งเฟอร์นิเจอร์และบร่ันดี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :   PANORAMA HOTEL LES ESCALDES                               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที6่ เลส เอสคลัเดส – มอนต์เซอร์รัต – มหาวหิารซานตามาเรีย เดอ      
                 มอนต์เซอรัต (โดยกระเช้า) – บาร์เซโลน่า – ถนนลารัมบลา – ช้อปป้ิง   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “มอนต์เซอร์รัต” (Montserrat) แควน้คำตำโลเนีย เสน่ห์ควำมเก่ำแก่แห่งสเปน สถำนท่ี

ท่องเท่ียวและโบรำณสถำนท่ีมีช่ือเสียงหลำยแห่งมกัจะมีเสน่ห์และเอกลกัษณ์เฉพำะตวัแตกต่ำงกนัไป    
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น ำท่ำนข้ึนสู่ “ยอดเขามอนต์เซอร์รัต” ภูเขำศกัด์ิสิทธ์ิ (โดยกระเช้า) เพื่อชมควำมงดงำมของมหำวหิำร “ซาน
ตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต” (Benedictine monastery of Santa Maria de Montserrat ) มีควำมพิเศษคือ
ตั้งอยู่ในหุบเขำท่ีมีระดบัควำมสูงประมำณ 1,200 เมตร และลกัษณะของภูเขำท่ีมีรูปร่ำงหยกัและสูงใหญ่ 
ควำมแปลกน้ีคงเป็นจุดหน่ึงท่ีท ำให้ผูค้นหลัง่ไหลกนัมำท่องเท่ียว ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมือง

บาร์เซโลน่า” (Barcelona) ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกบัประเทศฝร่ังเศส และขนำบ
ขำ้งดว้ยทะเลเมดิเตอร์ริเนียน จำกนั้นเดินทำงสู่ถนนช้อปป้ิงสำยใหญ่ของบำร์เซโลน่ำ “ถนนลารัมบลา” 
(Larambla) ยำ่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของบำร์เซโล  นำแหล่งท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของคนทุกวยัถนนสำย
เล็กๆท่ีมีควำม  ยำวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่ำประทบัใจทั้งกลำงวนัและกลำงคืนอิสระให้ท่ำน
เลือกซ้ือสินคำ้และเส้ือผำ้แบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปป้ิงสินคำ้แบ
รนด์เนมชั้นน ำซ่ึงมีร้ำนตั้งอยู่ตลอดแนวถนน “Passeig de gracia” ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้อำทิ LOUIS 
VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอ่ืนๆ อีกมำกมำย  

ค า่ อสิระกบัอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงของทุกท่าน 

พกัที่ :      FRONT AIR CONGRESS                                                    หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

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


 

           
วนัที่7 บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – เดนิทางกลบั    
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น ำท่ำนชมควำมงำมของ “เมืองบาร์เซโลน่า” แวะบันทึกภำพกับ  สนำมกีฬำโอลิมปิค 1992 ผ่ำนชม 
อนุสำวรีย ์คริสโตเฟอร์ โคลมับสั 
นั ก เดิ น เรื อ ผู ้ ยิ่ ง ให ญ่ ท่ี อ อ ก
เดินทำงจำกกรุงบำร์เซโลนำ ไป
พบหมู่เกำะแคริบเบียนและทวีป
อ เม ริ ก ำใน ปี  ค .ศ .1492 แ ว ะ
บันทึกภำพกับมหำวิหำรซำก
ร ำ ด้ ำ  ฟ ำ อ มิ เ ลี ย ร์  (Sagrada 
Familia) (ด้ำนนอก) สัญลักษณ์
แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 
เมตร ออกแบบก่อสร้ำงอยำ่งสวยงำมแปลกตำ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงำนชั้นยอดท่ีแสดงถึงอจัฉริยภำพ
ของ อนัโตนี เกำด้ี สถำปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ  

เที่ยง อสิระกบัอาหารม้ือกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง 
บ่ำย ไดเ้วลำพอสมควร น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนบำร์เซโลน่ำ เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า TAX REFUND 

คืนภาษีก่อนการเช็คอนิ อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 
*** ออกเดนิทางกลบัคณะวนัที่ 21-28 ก.ย. 2560 *** 

22.30 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR142  

วนัที่8      กรุงเทพฯ 
05.40 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
08.15 เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR832 
19.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

*** ออกเดนิทางกลบัคณะวนัที่ 09-16 พ.ย. 2560  *** 
21.25 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR142  

วนัที่8      กรุงเทพฯ 
05.40 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
08.40 เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR832 
18.50 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 



 

*** ออกเดนิทางกลบัคณะวนัที่ 01-08 ธ.ค. 2560  *** 
17.00 เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR1466  

วนัที่8      กรุงเทพฯ 
01.15 ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
03.05 เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR836 
13.20 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอน
เน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 
          ออกเดนิทางช่วง 

  
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

เดือนกนัยายน 2560 59,900 59,900 59,900 29,900 
พฤศจิกายน และ ธันวาคม  55,900 55,900 55,900 25,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นีซ// บำร์เซโลน่ำ-กรุงเทพฯ  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำ 

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 35,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 

และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั หำกกรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

  

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก
บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำใหก้บั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ

คืนใหท่้ำนภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก

ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 

และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 
 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำก
กำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน 
กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


