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วนัแรก  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ) 
22.30 น. พรอ้มคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส์ โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสารและสมัภาระในการ
เดนิทาง 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ – ดูไบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์)– นีซ (ฝรัง่เศส) – โมนาโก – มหาวิหารโมนาโก – 
พระราชวงัปร้ินซ์พาเลส(ปาเล เดอ แปรงซ์) – ถนนฟอร์มูลาวนั – นีซ – ถนนเรียบหาด 
พรอมานาด เดอ ซอง เกลส ์– นีซ 

02.40 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอ
มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 419   

06.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
08.45 น าทุกท่านเตรยีมตวัเพื่อเดนิทางต่อสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิีซ โกต ดาซูร์ สาธารณรฐัฝรัง่เศส 

โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 077 
13.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินีซ โกต ดาซูร ์สาธารณรฐัฝรัง่เศส หลงัผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองโมนาโก (ใช้
เวลาประมาณ 30 นาท)ี น าท่านชม มหาวิหารโมนาโก (ชมดา้นนอก) Cathedral of Monaco 
โบสถค์าทอลกิทีส่รา้งขึน้ดว้ยหนิสขีาวสไตลโ์รมนั-ไบแซนไทน์ ตกแต่งแบบเรยีบง่ายแต่ดสูวยงาม
อ่อนชอ้ยแต่สงา่งาม โบสถแ์ห่งนี้เป็นทีฝั่งพระศพของราชวงศก์รมีลัดมีาหลายรอ้ยปี จงึมหีอ้งแท่น
พระศพอยูด่ว้ย จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัปร้ินซพ์าเลส (ชมดา้นนอก) Prince’s Palace of 
Monaco ตัง้อยูบ่นยอดเขาแห่งโมนาโก ในเขตเมอืงเก่า เป็นทีป่ระทบัของราชวงศก์รมีลัดทีีป่กครอง
นครรฐัแห่งนี้ ปัจจบุนัเป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายอาลแบร ์ที่ 2 และครอบครวักท็รงประทบัทีน่ี้ บรเิวณ
ลานหน้าพระราชวงักเ็ป็นจุดชมววิสุดเลศิ มองเหน็ท่าเรอืสองฝัง่ทีม่ภีเูขาขนาบขา้ง  

 น าทุกท่านสู่ ถนนฟอรม์ูล่าวนั สนามแข่งรถสวยที่สุดในโลกตัง้อยู่ที่เมอืงโมนาโก ที่เหล่าบรรดาผู้
ชื่นชอบความเรว็และความทา้ทายจะรูจ้กัและคุน้ชนิกนัเป็นอย่างดี นัน่คอืถนนโคง้เป็นรปูตวัย ูเชื่อม
ระหว่างถนนชื่อ Avenue des Spelugues และ Avenue Princesse Grace รอใหน้ักแข่งรถฟอรม์ูล่า
วนัไดม้าประชนัความเรว็กนัทุกๆปี สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงนีซ (ใชเ้วลาประมาณ 
30 นาท)ี นีซ เป็นเมอืงในแควน้พรอวอ็งซาลป์โกตดาซูร์ ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรัง่เศส รมิ
ชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ระหว่างเมอืงมาร์แซย์ของฝรัง่เศสกบัเมอืงเจนัวของอติาล ี ถือเป็น
เมอืงการท่องเทีย่วและถอืเป็นเมอืงชัน้น าของรสีอรต์แถบเฟรนชร์เิวยีรา น าท่านชม ถนนเรียบหาด 
พรอมานาด เดอ ซอง เกลส์ La Promenade des Anglais ถนนเรยีบรมิหาดทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน ววิดา้นหลงัชนขอบปลายเทอืกเขาแอลป์ ชายหาดแห่งนี้จงึเป็นชายหาดทีส่วยตดิอนัดบัตน้ๆ 
ของประเทศฝรัง่เศส ท้องทะเลสมีรกตดงึดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกให้มาชมความสวยงาม
กนัไมข่าดสาย จงึมกีารระดมทุนสรา้งถนนเลยีบชายหาดแห่งนี้ขึน้มา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAM, NICE หรือเทียบเท่า 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
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วนัท่ีสาม นีซ – เมืองเอซ – ชมเมืองเอซ – หมู่บ้านแซง ปอล เดอ วองซ ์– คานส ์– ปาเล่ เด เฟสติวาล – 
  ลาพรอมานาด เดอ ลา ครวัเซท – เอก็ซ ์ซอง โพรวองซ ์– ย่านเมืองเก่า – ถนนมิราโบ – 
  มารแ์ซย ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ เมืองเอซ (ใชเ้วลาประมาณ 25 นาท)ี  

น าท่านชมเมืองเอซ หมูบ่า้นเลก็ๆอนัเก่าแก่ อยูห่่างจากเมอืงนีซเพยีงแค่ 18 กโิลเมตร เป็นหนึ่งใน
หมูบ่า้นทีส่วยทีสุ่ดของประเทศฝรัง่เศส หมูบ่า้นน้ีถูกสรา้งอยูบ่นภเูขาสงู มป้ีอมปราการ สรา้งขึน้
เพื่อใหม้องเหน็ขา้ศกึไดแ้ต่ไกล แต่เดมิเมือ่ 2,000 ปีก่อนเป็นทีพ่กัของคนป่า ต่อมาไดถู้กครอบครอง
โดยชาวโรมนั จากนัน้น าท่านชม หมู่บ้านแซง ปอล เดอ วองซ ์St.Paul de Vence เมอืงทีต่ ัง้อยู่
บนยอดเขาในสมยัยคุกลาง หมูบ่า้นตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาเหนือ ชายฝัง่รเิวยีรา่และมกี าแพงหนิ
ลอ้มรอบ เป็นสถานทีท่ีส่รา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัศลิปินชื่อดงัในอดตีหลายท่านทีย่า้ยมาอาศยัอยู่ 
และรงัสรรคผ์ลงานทางดา้นศลิปะมากมาย และดื่มด ่ากบัเมอืงทีส่งบ บรรยากาศสบายๆ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง   
บ่าย เดนิทางเขา้สู่ เมืองคานส ์(ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  

น าท่านชม ปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals เป็นสถานทีจ่ดังานทีม่นีักแสดงผูก้ ากบั และ
คนในวงการระดบัโลกมากมาย มาเดนิโพสท่า ถ่ายรูปบนพรมแดงที่ถูกปูไว้เพื่อต้อนรบัเหล่าคนมี
ชื่อเสยีงเข้าสู่งานภาพยนตรช์ื่อดงัของเมอืงคานส์ และพลาดไม่ได้กบัการวดัรอยมอืของดาราคน
โปรดทีด่า้นหน้าปาเล่ เด เฟสตวิาล ซึง่ดาราชื่อดงัไดป้ระทบัรอยมอืไวใ้หเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่าน
สู่ ลาพรอมานาด เดอ ลา ครวัเซท Promenade de la Croisette ถนนทอดตวัรมิชายฝัง่รเิวยีร่า
ยาวตลอดเป็นระยะทางเกอืบ 2 กโิลเมตร ขนานตวัไปกบัชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน มกีารระดม
เงนิเพื่อน ามาสรา้งถนนเสน้นี้ ถนนนี้จงึเป็นถนนหลกัดงึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาพกัผ่อน ดื่มด่าํกบั
บรรยากาศ และสมัผสัความสวยงามของอญัมณแีห่งเมดเิตอรเ์รเนียน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย เดนิทางเขา้สู่ เมืองเอก็ซ ์ซอง โพรวองซ ์(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) 
 น าท่านชม ย่านเมืองเก่าเอก็ซ์ ซอง โพรวองซ์ Vieil Aix เป็นชื่อของย่านเมอืงเก่าแห่งนี้  จะตัง้อยู่

ระหว่างทิศเหนือของถนนมิราโบ โดยเริ่มต้นจากถนน Rue Espariat ที่ทอดตัวจากวงเวียน
นํ้าพุFonta de la Rotonde บรเิวณนี้จะมรีา้นคา้มากมายใหทุ้กท่านไดเ้ดนิชื่นชมความสวยงาม และ
สมัผสักลิน่อายของเมอืงทีเ่ลื่องชื่อเรือ่งตลาด และคุณจะหลงรกัเมอืงนี้แบบไมรู่ต้วั  

 น าท่านชม ถนนมิราโบ Cours Mirabeau ถูกขนานนามจากผูค้นทีม่าเยอืนที่เมอืงนี้ว่าถนนชอ็งเช
ลิเซ่ แห่งเมืองเอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมกับวงเวียนน ้ าพุ Fontaine de la 
Rotonde เป็นสญัลกัษณ์เด่นของเมอืง และเปรยีบเสมอืนเป็นประตูเมอืงเปิดตอ้นรบันักท่องเทีย่วเขา้
สู่เมอืงแห่งนี้  
เดนิทางเขา้สู่ เมืองมารแ์ซย ์(ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NOVOTEL MARSEILLE EAST, MARSEILLE หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีส่ี  มาร์แซย์ – มหาวิหารนอร์ทเธอดามเดอ ลา การ์ด  – อาวิญอง – เข้าชมพระราชวัง
สนัตะปาปา – สะพานแซงเบเนเซต ์– ปงดวูก์าร ์– นีมส ์– อารีน่าโคลอสเซ่ียม – มงตเ์ปลิเยร ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม มหาวิหารนอร์ทเธอดามเดอ ลา การ์ด Notre Dame de la Garde วิหารพระแม่
คุ้มครอง มรีปูปั้นพระแม่หุ้มด้วยทองค าประดบัอยู่บนยอด เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวเมอืง  วหิาร
แห่งนี้สรา้งแบบสไตลโ์รมาเนสก-์ไบแซนไทน์ ตัง้โดดเด่นอยูบ่นเนินเขาอกีลกู 
เดนิทางเขา้สู่ เมืองอาวิญอง (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.) 
น าท่านชม พระราชวงัสนัตะปาปา (ชมด้านใน) Palais des Papes พระราชวงัแห่งนี้ถูกสรา้งขึ้น
โดยพระสนัตะปาปาเบเนดกิต์ที่ 12 เมื่อปี ค.ศ.1335 และพระสนัตะปาปาองค์ต่อๆมาก็ได้ต่อเติม 
ตกแต่งพระราชวงัจนดยูิง่ใหญ่น่าเกรงขาม กลายเป็นสถาปัตยกรรมโกธคิชิน้เอกแห่งยคุกลาง และ 
ยงัมอีาณาบรเิวณใหญ่ทีสุ่ดในยโุรป และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกอกีดว้ย  
น าท่านชม สะพานแซงเบเนเซต์ Saint Benezet หรอืสะพานอาวิญอง เดมิสะพานแห่งนี้มคีวาม
ยาว 900 เมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ยคุกลางในช่วงศตวรรษที ่12 ปัจจบุนัส่วนโคง้ของสะพานเหลอื 4 โคง้ 
จากเดมิ 22 โคง้ ส่วนใหญ่เกดิความเสยีหายจากอุทกภยั ไดม้กีารซ่อมแซมอยูเ่รือ่ยๆ 
จนถงึกลางศตวรรษที ่17 ไดม้กีารยตุกิารต่อเตมิและซ่อมแซมปล่อยใหก้ลายเป็น 
สะพานหกัอยา่งทีเ่หน็ในปัจจบุนั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 HILIGHT OF THE DAY!! PONT DU GARD ปงดวูก์าร ์เย่ียมชมความย่ิงใหญ่ อลงัการ 

ของสะพานส่งน ้าโรมนัอายกุว่า 2,000 ปี 
 เดนิทางเขา้สู่ เมืองนีมส ์(ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท)ี 
 น าท่านชม อารีน่าโคลอสเซ่ียม สนามกฬีาอารน่ีา มลีกัษณะคลา้ยกบัโคลอสเซยีมในกรุงโรม สรา้ง

ขึน้ตัง้แต่ช่วงปลายศตวรรษที ่1 มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากโคลอสเซีย่มเท่านัน้ 
สนามยาว 133 เมตร กวา้ง 101 เมตร สงู 21 เมตร จผุูช้มไดร้าว 20,000 คน 
เดนิทางเขา้สู่เมอืงมงตเ์ปลเิยร ์(ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ท่ี COURTYARD BY MARRIOTT MONTPELLIER, MONTPELLIER หรือ
เทียบเท่า  

 
วนัท่ีห้า  มงตเ์ปลิเยร ์– อิสระช้อปป้ิง ณ ลาโรกา วิลเลจ เอ้าทเ์ลท – บารเ์ซโลน่า (สเปน) – 
   น ้าพมุองจยุค ์– เข้าชมหมู่บ้านสเปน – บารเ์ซโลน่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระใหท้กท่านได ้ชอ้ปป้ิง ณ ลาโรกา วิลเลจ เอ้าท์เลท สถานทีช่อ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีน่ักท่องเทีย่ว

ส่วนใหญ่ต้องมาเยอืน และได้ของติดมอืเป็นจ านวนไม่น้อย เอ้าท์เลทแห่งนี้ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืง
บารเ์ซโลน่า มมีากมายหลากหลายแบรนดช์ื่อดงั อาทเิช่น Camper, Coach, Gucci, Ray Ban, etc 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั  
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บ่าย เดนิทางเขา้สู่เมืองบารเ์ซโลน่า (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี 
น าท่านชม น ้าพมุองจยุค ์Font Magica น ้าพุอศัจรรย ์ตัง้อยูบ่นถนน Reina Maria Cristina บาง
เวลาจะพ่นน ้าเล่นลวดลายฉวดัเฉวยีนเสมอืนน ้าพุเตน้ระบ า น ้าพุแห่งนี้ออกแบบโดย Carles Buigas 
สรา้งเพื่อเฉลมิฉลองงานนิทรรศการนานาชาตใินปี ค.ศ.1929 ช่วงค ่าวนัองัคาร-อาทติย ์จะมโีชว์
น ้าพุเตน้ระบ าประกอบแสงสเีสยีงอวดนกัท่องเทีย่ว  
น าท่านชม หมู่บ้านสเปน (ชมดา้นใน) Poble Espanyol หรอื Spanish Village สรา้งขึน้เมือ่ปลาย
ทศวรรษ 1920 ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงบารเ์ซโลน่า บนเนินเขามองจยุคใ์กลก้บัจตุรสั Plaza Espanya 
เป็นหมูบ่า้นทีน่ าเสนอความหลากหลายของสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมสเปนพรัง่พรอ้มดว้ยงาน
ศลิปะและหตัถกรรม รา้นอาหารพืน้เมอืง และการแสดงต่างๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงพิเศษ 
FLAMENGO SHOW!! การเต้นร าฟารเ์มงโก้ของสเปน จะสะกดทุกๆสายตาให้จบัจ้อง และ
หลงใหล  
SPECIAL DINNER!! อาหารจดัพอดีค า หลากหลายชนิด เป็นวฒันธรรมอาหารของประเทศ
สเปน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั H10 MARINA BARCELONA, BARCELONA หรือเทียบเท่า 
 

 
วนัท่ีหก บารเ์ซโลน่า – เข้าชมวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนตเ์ซอรร์ตั – กาซามีลา – กาซาบตัโล – 
  ย่านเมืองเก่าบารรี์ โกธิค – ช้อปป้ิงถนนลารมับลา – บารเ์ซโลน่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ วิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอรร์ตั (ชมด้านใน) Santa Maria de Montserrat 
Abbey จุดหมายปลายทางท่องเทีย่วยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศ ภายในอาสน
วหิารเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปั้นพระแม่มารสีดี า ยงัเชื่อว่าสถานทีแ่ห่งใดแห่งหนึ่งในอาสนวหิารหรอืใน
หุบเขาอาจเป็นทีซ่่อนของจอกศกัดิส์ทิธิต์ามต านานความเชื่อในศาสนาครสิต ์

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ล้ิมรสชีสฟองดวู ์อาหารพื้นเมืองสวิสฯ (Appetizer) 

บ่าย น าท่านชม กาซามีลา (ชมด้านนอก) Casa Mila สิ่งก่อสร้างสไตล์อาร์ตนูโว ออกแบบโดย
สถาปนิก Antoni Gaudí อาคารแห่งนี้สรา้งขึน้ในช่วงปี ค.ศ.1906-1910 สูงทัง้หมด 8 ชัน้ อยู่บนถน
นกราเซยี ตัง้อยู่บรเิวณหวัถนน ดูโดดเด่นสะดุดตากบัผู้ที่พบเห็นอย่างมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่
แปลกตาและไมเ่หมอืนใคร 

 น าท่านชม กาซาบตัโล (ชมด้านนอก) Casa Batllo สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1877 กาซาบตัโลโดดเด่น
ดว้ยรปูลกัษณ์ทัง้ภายในและภายนอกที่ไม่เหมอืนใคร ผนัง เพดาน หลงัคาเน้นเส้นโค้งใหก้ลมกลนื
กบัแสงเงา รวมทัง้ประยุกต์เอาสิง่ที่พบเหน็ตามธรรมชาตมิาสรา้งเป็นตวัอาคาร อาทเิช่นบนัไดรูป
เปลอืกหอย ซึง่ในปี ค.ศ.1900 นักธุรกจิสิง่ทอไดเ้ขา้มาซือ้ต่อเป็นที่พกัและจา้ง อนัโตนีโอ เกาด ีมา
ปรบัปรุงจนอลงัการอย่างในปัจจุบนั จากนัน้น าท่านชม ย่านเมืองเก่าบารรี์โกธิค Barri Gotic หรอื 
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Gothic Quarter อยู่ใกล้กบัถนนลารมับลา เป็นเขตเมอืงเก่าของบารเ์ซโลน่า ตกึรามบ้านช่องจะอยู่
ตดิๆกนัจงึอาจจะดูคบัแคบไปบา้ง แต่ใหค้วามรูส้กึถงึเมอืงโบราณทีย่งัคงอนุรกัษ์ไวใ้หเ้หน็ในปัจจบุนั 
บรเิวณนี้มรีา้นคา้, รา้นกาแฟ, บาร ์และรา้นอาหารเรยีงรายอยูต่ลอดเสน้ทาง 

 อิสระให้ทุกท่าน ช้อปป้ิงถนนลารมับลา La Rambla ถนนชื่อดงัที่สุดของบาร์เซโลน่า ระยะทาง
ประมาณ 1 กโิลเมตรลงมาจาก จตุรสักาตาลุนญา ใกล้ถนนแบรนด์เนม บรเิวณเกาะกลางถนนถูก
จดัเป็นถนนคนเดนิมรีา้นกาแฟ รา้นอาหาร แผงขายดอกไม้ ขายของที่ระลกึ พ่อค้าเร่ ศิลปินเปิด
หมวกแต่งตวัแปลกๆมายนืรอเรยีกเสยีงหวัเราะ สรา้งความสนุกสนานไดเ้ป็นอยา่งด ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง บาเซิล  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั H10 MARINA BARCELONA, BARCELONA หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีเจด็ บารเ์ซโลน่า – เข้าชมมหาวิหารซากราดาฟามิเลีย – เข้าชมสวนกเูอล – สนามฟุตบอลคมัป์ 

นู – สนามบินบารเ์ซโลน่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เข้าชมมหาวิหารซากราดาฟามิเลีย Templo Expiatorio de la Sagrada Familia หรอื 
Sagrada Familia) เป็นสถาปัตยกรรมประจ าเมอืงบาร์เซโลนาในประเทศสเปนที่ออกแบบโดยอนั
ตอนี เกาด ีสถาปนิกชาวคาตาลนั เป็นผลงานที่เรยีกว่า โมเดริน์นิสโมเป็นงานศลิปะเฉพาะถิน่และ
เป็นอารต์นูโวทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชม สวนกูเอล (ชมด้านใน) Park Guell ตัง้อยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของตัวเมือง 

เริม่แรกเจา้ของต้องการให้เป็นย่านที่พกัอาศยั จตุรสั และอาคารบ้านเรอืน แต่สุดท้ายโครงการไม่
แลว้เสรจ็จงึไดถู้กปรบัมาเป็นสวนสาธารณะ ซึง่ปัจจบุนัสถานทีแ่ห่งนี้ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
เรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลคมัป์ นู (ชมด้านนอก) Camp Nou Stadium สนามฟุตบอลของ
สโมสรบารเ์ซโลน่า ด้วยความจุมากถงึ 120,000 ทีน่ัง่ ซึ่งทมีฟุตบอลนี้ได้สรา้งความส าเรจ็มากมาย
ยิง่ใหญ่ไมแ่พท้มีฟุตบอลอื่นๆ ซึง่แฟนฟุตบอลบาซ่าไมค่วรพลาดทีจ่ะมาเกบ็ภาพคู่กบัดา้นหน้า 
สนามฟุตบอลนี้ นอกจากนี้บรเิวณด้านหน้าสนามยงัมี FC Megastore ให้เลอืกซื้อของที่ระลกึไว้
สะสมกนัอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
19.00 น  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเอล ปรตั บารเ์ซโลน่า เพื่อให้ท่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax 

Refund) และช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษี และตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ เตรยีมตัว
เดนิทางกลบั 

22.40 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอ
มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 188  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2
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%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A7
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วนัท่ีแปด ดไูบ – สนามบินสวุรรณภมิู(กรงุเทพฯ) 
09.40 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานสวรรณภูม ิโดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372  
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง  เมษายน   12  -  19 
     

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 86,900.- 66,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 82,900.- 62,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 78,500.- 60,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ        15,900          15,900 

 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะแตกต่าง

กนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศแถบยโุรป ราคาตัว๋เครือ่งบนิและ

โรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
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- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาท

ของนกัท่องเทีย่วเอง 

- ควรเผื่อเวลาจองทวัรอ์ยา่งน้อย 40 วนั ก่อนการเดนิทางเนื่องจากมผีลต่อการจองควิยืน่วซี่า 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ และ เสน้ทาง

ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียม

ใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง พรอ้มคนขบั และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชม./วนั 

- ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการ

เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ โดยเฉลีย่ 2 ยโูร /ท่าน /วนั 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า (กลุ่มเชงเกน้วซี่า) พรอ้มค่าประกนัสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวซี่าทางสถานทตู

ไมค่นืใหท้่านไมว่่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไมก่ต็าม 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้มอาหารเชา้ 

โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภูมติ ่าและราคาโรงแรม

จะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร ์หรอื การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่

ท าใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจาก

อุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วยใน วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยันิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวั

รนัส ์จ ากดั 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ 
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อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิ

นอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กิโลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็นจรงิ 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป เป็นไป

โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

REFUNDตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนืค่า

โดยสารไดห้รอืไม่ 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางในกรณนีี้

ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนไดห้รอืไม ่ กรณี

ถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย

ตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผลหน้า

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกักระเป๋า

อาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ซึง่ผู้

เดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- สายการบนิ เอมเิรตส ์ก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วน

กระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม 

กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้ง
ตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 
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เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 

- พาสปอรต์เล่มจริง มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน (นบัจากวนัสุดทา้ยของโปรแกรมที่

เดนิทางจนถงึวนัหมดอายุบนหน้าพาสปอรต์) ควรมหีน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า กรณีพาสปอรต์ช ารดุหรอื

มรีอยฉีกขาดไมส่ามารถใชง้านได ้(พาสปอรต์เล่มเก่าทีม่วีซี่าในกลุ่มเชงเก้นหรอืประเทศอื่นๆทีห่มดอายุ

ไปแลว้สามารถน ามาแสดงเพิม่เตมิเพื่อใหง้า่ยต่อการอนุมตัวิซี่า) 

- รปูถ่ายสี ขนาด กวา้ง 3.5 Cm X สงู 4.5 Cm ฉากหลงัเป็นพืน้สขีาวเท่านัน้ 

หน้าตรง ไมส่วมแว่นตา หมวก หรอืผา้คลุมใดๆ ยกเว้นผา้คลุมศรีษะทางศาสนา 

ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

- ถ่ายส าเนา ทะเบยีนบา้น / บตัรประชาชน หรอื บตัรขา้ราชการ / ใบเปลีย่นชื่อ 

นามสกุล ทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ / สตูบิตัรในกรณอีายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์ 

- หนังสือรบัรองการท างาน (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีข่อวซี่า) 

** กรณพีนกังานบรษิทั (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อสถานทตู) 

หนงัสอืรบัรองออกโดยบรษิทั/สงักดัทีท่่านท างานอยู่โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั  วนัเดอืน

ปี ทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทั (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) จะตอ้งพมิพล์งบนหวักระดาษบรษิทัฯ พรอ้ม

ประทบัตราบรษิทัฯ และลงนามโดยผูม้อี านาจ จงึถอืเป็นสมบูรณ์ 

** กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้,ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนงัสอืรบัรองบรษิทั 

ตอ้งมชีื่อเป็นเจา้ของกจิการ หรอื คณะกรรการเท่านัน้ คดัส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- อาชีพอ่ืนๆ ในกรณทีีป่ระกอบอาชพีอสิระ, แม่บา้น หรอื คา้ขายไมไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้ ฯลฯ อาชพีที่

ไมส่ามารถออกหนงัสอืรบัรองการท างานได ้ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงตนเอง สามารถออกเองได ้หรอืใช้

แบบฟอรม์ทีท่างบรษิทัส่งใหก้ไ็ด ้

- หลกัฐานการเงิน  ถ่ายส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ถ่ายตัง้แต่หน้าแรกทีม่ชีื่อ

เจา้ของบญัชจีนถงึหน้าสุดทา้ยทีม่ยีอดอพัเดตโดยยอดบญัชตีอ้งไมก่ระโดดขา้มเดอืน หรอืขอ 

STATEMENT จากทางธนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตจนถงึปัจจุบนั (ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีกบัขอ 

Statement ใหท้่านเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึ่ง)  และจ านวนเงนิในบญัช ีมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อ

แสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไมเ่ดอืนรอ้นเมือ่กลบัสู่

ภมูลิ าเนา  ** ในกรณทีีเ่ดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอวซี่าตอ้งออกหนงัสอื

รบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุคคลในครอบครวัดว้ย (หมายเหตุ: ทุกสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะบญัชอีอม
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ทรพัยเ์ท่านัน้ //  ไมร่บัพจิารณาบญัชเีงนิฝากประจ าทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหว และบญัชกีระแสรายวนัในทุก

กรณ)ี ในวนันดัยืน่วซี่ากรณุาน าสมดุบญัชเีล่มจรงิมาดว้ย 

- กรณีบริษทัออกค่าใช้จ่ายกบัผู้เดินทาง  นอกเหนือจากเอกสารขา้งต้นแลว้ทางบรษิทัตอ้งออก

จดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย และ

การกลบัมาท างานของผูเ้ดนิทาง โดยระบุชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ตอ้งท าจดหมายยนิยอมโดย

บดิาหรอืมารดา จะตอ้งไปยื่นเรือ่งแสดงควาจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหน่ึงได ้

ณ ว่าทีก่ารอ าเภอหรอืเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงลายชื่อและประทบัตรารบัรองจาก

ทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

####################################################################### 

- หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯใครข่อความรว่มมอืท่านไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย กรณุาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้นี้จะมเีจา้หน้าของบรษิทัฯไปอ านวยความสะดวกให้ 

- การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัไมใ่หเ้ขา้ประเทศเป็นการถาวร และไมค่นื

ค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

- สถานทตูไม่มนีโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณาวซี่าไมว่่า

ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าธรรมเนียมวซี่าได้ 

- กรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัพจิารณาวซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้

สถานทตู เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิ

ในนามของบรษิทัฯ 

## การพิจารณาว่าจะได้รบัวีซ่าหรือไม่นัน้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทัทวัร ์

การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น ## 

- การย่ืนวีซ่าในกลุ่มประเทศ  (เชงเก้น) ลกูค้าต้องมาแสกนลายน้ิวมือด้วยตนเองตาม

วนัเวลานัดหมายท่ีศนูยร์บัเร่ือง VFS  ของประเทศนัน้ๆโดยจะแจ้งให้ทราบ จะมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 



 

              12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


