กาหนดการเดินทาง

มิถุนายน – กรกฎาคม 2565
( กรุ ณาสารองทีน
่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1
20.00 น.
23.00 น.

วันที่2

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบินเตอร์
กิช แอร์ ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

อิสตัลบูล– ท่ าอากาศยานนานาชาติโกสต์ ดาซู ร์ – โมนาโค – นีซ

เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ TK1813
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินีซ ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรี ยบร้อย
แล้ว นําท่านออกเดินทางสู่ ร้านอาหาร
เที่ยง บริ การอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ต้ งั อยูท่ างตอนใต้ของฝรั่งเศส แวะชมเมืองมอนติคาร์ โล เมืองหลวงของ
ประเทศโมนาโค ซึ่ งเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองแคว้นตั้งอยูบ่ นหน้าผาสู ง 60 เมตร ตามสไตล์ชยั ภูมิของอัศวินใน
ยุคกลาง นําท่านชม พระราชวังแห่งโมนาโค
ซึ่ งเป็ นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโค
ในปั จจุบนั ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของโมนา
โค และสามารถมองเห็นท่าเรื อซึ่ งมีเรื อยอร์ ช
จอดอยูเ่ รี ยงราย วิหารโมนาโค ที่สร้างใน
รู ปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็ นที่ฝังพระศพของ
เจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิ
เยร์ พระสวามี ชมความหรู หรา ของคาสิ โน
05.15 น.
08.15 น.
10.15 น.

และโรงแรมเดอะปารี ส์ โรงแรมสุ ดหรู ของ
มอนติคาร์ โล เดินเล่นไปตามทางเดินใน
เมือง ซึ่ งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคาร
บ้านเรื อนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรม
อันงดงามตื่นตาตื่นใจมากมาย เมืองโมนาโค
แม้จะเป็ นเมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติรายล้อม

คํ่า

มากมายแต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และความงามของสถานที่อนั ยิง่ ใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่าง
ลงตัว นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองนีซ” (NICE) เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์นาํ ท่านเที่ยวชม “เมืองเก่านีซ ”OLD
NICE ถ่ายรู ปคู่กบั จัตุรัสเมสซิ น่า จัตุรัสซึ่ งประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ
ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีน้ าํ พุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิ กตั้งอยูเ่ รี ยงราย
ซึ่ งนิยมทาสี สัน
สดใสตามแบบอาคารสถาปั ตยกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็ นย่านซื้ อของฝากจากนี ซในราคาถูก มีไอศกรี มแบบ
อิตาเลี่ยนให้ชิม เป็ นที่อยูข่ องพวกคนพื้นเมือง มีโบสถ์เก่าสมัยคริ สศตวรรษที่18 นําท่านชม
โบสถ์รัชเซี ย ST.
NICOLAS (EGLISE RUSSE) เป็ นโบส์ถรัชเซี ยแห่งเดียวที่ถูกสร้างนอกรัชเซี ยที่ในที่สุดยุโรป นําท่านออกเดินทาง
สู่ เมืองนีซ เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
/ จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พก
ั

พักที่ :NH NICEหรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่3
เช้า

นีซ – หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี – วาลองโซล - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
เอ๊ กซ์ ออง โพรวองส์ – มาร์ เซย์
บริ การอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ "หมู่บา้ นที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส" หมู่บา้ น มูสติเย แซงก์ มารี Moustiers-Sainte-Marie
หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ หมู่บา้ นแห่งดวงดาว ตั้งอยูร่ ะหว่างหน้าผา 2 หน้าผาด้วยกันใน Provence-Alpes-Côte d'Azur
หมู่บา้ นนี้ต้ งั อยู่ 760
เมตรเหนือ
ระดับนํ้าทะเล มีผอู ้ ยูอ่ าศัยเพียง 694 คน
เท่านั้ น เป็ นหมู่บา้ นที่สวยงามมากที่สุดจน
ได้รับเลือกให้เป็ น Un Les Plus Beaux
Village De France(One of the most
beautiful villages of france) จากนั้น นําชม
จุดสําคัญที่สุดของเมืองนี้ อัน
ได้แก่ ดวงดาว (I’Etoile) ซึ่ งมีเรื่ องเล่าขาน
ต่อกันมาว่า อัศวินคนหนึ่งซึ่ งตกไปเป็ นเชลย
ศึกในช่วงสงครามครู เสด ได้ต้ งั อธิ ษฐานว่า “หากมีโอกาสได้กลับบ้านอีกครั้ง จะนําดวงดาวไปแขวนไว้ระหว่าง
ยอดเขา ณ หมู่บา้ นของข้า ” แสดงว่าคําอธิ ษฐานของเขาคงเป็ นจริ ง จึงมีดาวแขวนให้เราเห็นอยูจ่ นทุกวันนี้ สําหรับ
I’Etoileถือเป็ นสัญลักษณ์ของความสมหวังในการขอพร มีขนาดวัดได้ 1.25 เมตร ส่ วนโซ่ที่แขวนดาวไว้ยาว 135
เมตร นํ้าหนัก 150 กิโลกรัม และมิได้คงทนถาวรตลอดไปในรอบหนึ่งร้อยปี จะมีอนั ตกลงมา แล้วต้องเปลี่ยนขึ้นไป
ใหม่อยู่ 2 ครั้งด้วยกัน เนื่องจากเมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นภูเขา ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งคือ การได้เห็นบ้านเรื อนสวยๆ โดย
มีฉากหลังเป็ นภูเขา ท้องฟ้า และแน่นอน เมื่อมองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎให้เห็นอยูด่ ว้ ย ไฮไลท์ของหมู่บา้ นแห่ง
นี้อีกหนึ่งอย่างคือ เครื่ องปั้ นดินเผาที่เรี ยกว่า Faïence เป็ นภาชนะที่ทาํ จากดินเผา เครื่ องเซรามิก ที่นี่ทาํ กันมาเนิ่น

นานตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ได้ชื่อว่าเป็ นเครื่ องดินเผาที่ทาํ ได้ประณี ตที่สุดในประเทศ ถึงขนาดพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ยัง
โปรดให้สั่งเข้าไปใช้ภายในวังอีกด้วย
เที่ยง บริ การอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เขตปลูกดอกไม้ “เมืองวาลองโซล” (Valensole)ให้ชม และเก็บภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ที่สวยงามระหว่างทาง เนื่องจากแคว้นโพวองซ์เป็ นแหล่งปลูกดอกไม้เพื่อสกัดหัวนํ้าหอมที่ใหญ่ และดีที่สุดของ
ประเทศฝรั่งเศส นําท่านชมวีดีทศั น์กรรมวิธี
ผลิตหัวนํ้าหอมในโรงงาน Lavendes
Angelvin มีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นคุณภาพสู ง ในราคาพิเศษ!!! นําท่าน
เดินทางสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ ” (Aix
en Provence)ให้ท่าน เดินเล่นชมเมืองเพื่อ
สัมผัสกับวิถีชีวติ ของชาวโพรวอง ส์ กับ
ผลิตภัณฑ์พ้น
ื บ้าน ผัก และผลไม้สดๆจาก
ไร่ ตลาดดอกไม้สด
พร้อมชมอาคาร
บ้านเรื อนสไตล์บาร็ อคที่หรู หรา ซึ่ งอดีตเคยเป็ นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมัน ที่มีความรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก ต่อมามีการ
ปรับปรุ ง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปั จจุบนั จึงเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสําคัญเมืองหนึ่ง
โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรี ในเดือนกรกฎาคม จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองมาร์ เซย์” ( Marseille) เมืองท่าที่สาํ คัญ
ของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองชายหาดริ เวียร่ าที่งดงาม ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นประตูเมดิเตอร์ เรเนียนของฝรั่งเศส
คํ่า บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
/ จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ : NOVOTEL MARSEILLE CENTRE PRADOหรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่4
เช้า

มาร์ เซย์ – อาวีญง – นีม – ตูลูซ
บริ การอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองอาวีญง” ( Avignon) เป็ นเมืองหลักของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้น โพรว็องซาลป์ โกตดาซู ร์
ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้ าํ โรน ในปั จจุบนั เป็ นเมืองที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด และยังเป็ นเมืองหลวงของจังหวัด
โวกลูซ อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า “เมือง
แห่งพระสันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้น
เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระ
สันตะปาปา (รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ)
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของ
การแตกแยกครั้งใหญ่ของคริ สตจักร

(Catholic Schism)นอกจากนี้อาวีญงยังเป็ นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยงั มีกาํ แพงเมืองเก่าที่ยงั อยูใ่ น
สภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซึ่ งยังอยูใ่ นสภาพดี ซึ่ ง
ทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1995 ได้เวลาอันสมควร นําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับ “สะพานปงต์ ดู การ์ ” (Pont du Gard) สะพานส่ งนํ้าโรมันโบราณ เพื่อใช้เป็ นสะพานส่ งนํ้าของเมืองนีมส์
(Nimes) ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผ่านแม่น้ าํ การ์ ด ( Gard) ซึ่ งองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็ นมรดก
โลก ในปี ค.ศ. 1985นําท่านเดินทางสู่ “เมือง
นีม” (Nimes)หรื อ นีเมส เป็ นเมืองหลวงของ
จังหวัดการ์ ในแคว้นล็องก์ด็อก-รู ซียง
ประเทศฝรั่งเศส เมืองนีมเป็ นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานนับพันปี นับตั้งแต่
สมัยจักรวรรดิโรมันเป็ นต้นมา และยังเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่งทางตอนใต้
ของประเทศฝรั่งเศสเมืองนีมเป็ นที่ต้ งั ของ
สถานที่สาํ คัญในสมัยโรมโบราณ รวมทั้ง
อัฒจันทร์ แบบโรมันโบราณ วิหารโรมัน (แมซงกาเร) และหอคอยมาญ ซึ่ งสถานที่ท้ งั สามยังคงอยูใ่ นสภาพที่
สมบูรณ์ จนเมืองนีมได้ถูกเรี ยกเป็ น “กรุ งโรมแห่งฝรั่งเศส”
เที่ยง บริ การอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองตูลูซ”(Toulouse) เป็ นเทศบาลในจังหวัดโอต-การอน ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็ น
เมืองหลวงของแคว้นมีดี-ปี เรเน ซึ่ งติดกับประเทศสเปน
คํ่า บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : PALLADIA HOTELหรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่5
เช้า

ตูลูซ – ชมเมือง – การ์ กาซอน – ชมเมือง – อันดอร์ รา ลาเวลลา – เลส เอสคัลเดส
บริ การอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านชม “จัตุรัส กาปิ โตล” (Place du Capitole) เป็ นจัตุรัสใหญ่กลางเมือง ก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี 1760 หน้าจัว่
ใหญ่ดา้ นหน้าตรงกลางของอาคารรองรับ
ด้วยเสาหิ นอ่อนขนาดใหญ่สีชมพู 8 ต้น
ส่ วนบนของหน้าจัว่ นี้ประดับด้วยสัญลักษณ์
ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายถึงพลังอํานาจและความ
ยุติธรรม นอกจากนี้ตึกอาคารที่รายล้อม
จัตุรัสทั้ง 3 ด้านก็ถูกปรับโฉมของส่ วน
ด้านหน้าใหม่เช่นกัน ซึ่ งการบูรณะก่อสร้าง

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

นี้แล้วเสร็ จในปี 1850 จากนั้นชม “วิหาร แซงต์ แซร์ แนง” (La Basilique Saint-Sernin) เป็ นวิหารที่สาํ คัญของเมือง
ตูลูส และเป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป วิหารแห่งนี้ถูกสร้างช่วงศตวรรษที่
11-12 เป็ นงานสถาปั ตยกรรม
ผสมผสานระหว่างศิลปะโรมันและโกธิ ค ซึ่ งจะเห็นได้จาก หอระฆังทรงสู งรู ปทรง 8 เหลี่ยม อันเป็ นงานศิลปะ
โกธิ ค ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ “เมืองการ์ กาซอน” (CARCASSONNE) คืออีกเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
ของแคว้นล็องก์ดอค-รู ซียง และยังเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่มาตั้งแต่ยคุ สมัยก่อนโรมัน ซึ่ งได้รับการ
ยอมรับว่าเป็ นเมืองป้ อมปราการยุคกลางที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส นําท่านเที่ยวชม “เมืองการ์ กาซอน ”
แยกออกเป็ นสองส่ วน “CITÉ DECARCASSONNE” เมืองเก่าล้อมรอบด้วยกําแพงเมือง และ “VILLE BASSE”
เป็ นเมืองใหม่เป็ นบริ เวณปริ มณฑลรอบตัวเมืองเก่านัน่ เองป้ อมปราการยุคกลางประจําเมือง แต่ก่อนจะเข้าไปสู่ อาณา
เขตป้ อมปราการนั้น ผ่านชมสะพานวิเยอร์ ( PONT VIEUX) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่น้ าํ โอด ( AUDE) ป้ อม
ปราการกาการ์ ซอน (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้ อมปราการยุคกลางที่โดดเด่น ซึ่ งภายในป้ อมปราการ
นั้นประกอบไปด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิ ค ซึ่ งอยูเ่ ขตของกําแพงขนาดใหญ่จาํ นวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อ
ล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกําแพง ปราสาทการ์ กาซอน ( CARCASSONNE CASTLE) เป็ นปราสาทที่
ตั้งอยูภ่ ายในรั้วกําแพงเมือง อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของกาการ์ ซอนยุคกลาง ซึ่ งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “อันดอร์ ราลาเวลลา” (คาตา
ลัน: Andorra la Vella) เป็ นเมืองหลวงกลาง
หุ บเขา ของประเทศอันดอร์ ราซึ่ งตั้งอยูบ่ น
ความสู ง 1,023 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล
เทือกเขาพิเรนีสระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับ
ประเทศสเปนอุตสาหกรรมหลักของเมืองคือ
ด้านการท่องเที่ยว ถึงแม้วา่ ประเทศจะมี
รายได้นาํ เข้าจากการเป็ นแหล่งหลบภาษี
นอกจากนั้นยังมีสินค้าพื้นเมืองอย่าง
เฟอร์ นิเจอร์ และบรั่นดี
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:ROC BLANC HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่6

เลส เอสคัลเดส – มอนต์ เซอร์ รัต – มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ
มอนต์ เซอรัต (โดยกระเช้ า) – บาร์ เซโลน่ า – ถนนลารัมบลา – ช้ อปปิ้ ง

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ “มอนต์เซอร์ รัต ” (Montserrat) แคว้นคาตาโลเนีย เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งสเปน สถานที่ท่องเที่ยว
และโบราณสถานที่มีชื่อเสี ยงหลายแห่งมักจะมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึ้นสู่ “ยอดเขามอนต์เซอร์ รัต” ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (โดยกระเช้า)เพื่อ ชมความงดงามของมหาวิหาร “ซานตามาเรี ย
เดอ มอนต์เซอร์ รัต” (Benedictine monastery of Santa Maria de Montserrat ) มีความพิเศษคือตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่มี
ระดับความสู งประมาณ 1,200 เมตร และ
ลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่ างหยักและสู งใหญ่
ความแปลกนี้คงเป็ นจุดหนึ่งที่ทาํ ให้ผคู ้ น
หลัง่ ไหลกันมาท่องเที่ยว ได้เวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางสู่ “เมือง บาร์ เซโลน่า”
(Barcelona)ตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือมีพรมแดนติดกับ
ประเทศฝรั่งเศส และขนาบข้างด้วยทะเลเมดิ
เตอร์ ริเนียนจากนั้น เดินทางสู่ ถนนช้อปปิ้ งสายใหญ่ของบาร์ เซโลน่า “ถนนลารัมบลา” (Larambla)ย่านที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุดของบาร์ เซโล นาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็ นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความ ยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร
แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าและเสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M,
ZARA, BENETON, TOPSHOP หรื อจะช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนําซึ่ งมีร้านตั้งอยูต่ ลอดแนวถนน “Passeig de
gracia” ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ อีกมากมาย
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

พักที่:FIRA CONGRESS หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่7
เช้า

เที่ยง
บ่าย

17.55 น.
22.30 น.

วันที่8
01.45 น.
15.25 น.

บาร์ เซโลน่ า – ชมเมือง – เดินทางกลับ
บริ การอาหารมื้อเช้าณห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านชมความงามของ“เมืองบาร์ เซโลน่า”แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิ ค 1992 ผ่านชม อนุสาวรี ย ์ คริ สโต
เฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อผูย้ งิ่ ใหญ่ที่ออก
เดินทางจากกรุ งบาร์ เซโลนา ไปพบหมู่เกาะ
แคริ บเบียนและทวีปอเมริ กาในปี ค.ศ. 1492
แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า
ฟาอมิเลียร์ (SagradaFamilia) (ด้านนอก)
สัญลักษณ์แห่งสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170
เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลก
ตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็ นผลงานชั้นยอดที่
แสดงถึงอัจฉริ ยภาพของ อันโตนี เกาดี้
สถาปนิกผูเ้ ลื่องชื่อ
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ La RocaVillageOutletเชิญท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนํามากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin
Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors,
Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski , Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face,
Timberland, Tumi, Versace, Zegnaฯลฯ ได้เวลาพอสมควร นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาร์ เซโลน่า เพื่อให้
ท่านได้มีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1856
เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

อิสตัลบูล - กรุ งเทพฯ
เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็คชัน่ ส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผน
ู ้ าํ ทัวร์ มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ***

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

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

11 – 18 มิ.ย. 65
18 – 25 มิย. 65
25มิ.ย.-02ก.ค. 65
02 – 09 ก.ค. 65
09 – 16 ก.ค. 65
16 – 23 ก.ค. 65
23 – 30 ก.ค. 65
30ก.ค.-06ส.ค. 65
06 – 13 ส.ค. 65

73,900
73,900
76,900
76,900
76,900
76,900
76,900
76,900
76,900

73,900
73,900
76,900
76,900
76,900
76,900
76,900
76,900
76,900

73,900
73,900
76,900
76,900
76,900
76,900
76,900
76,900
76,900

พักเดี่ยว

13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000

***ราคานี้ ไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับประมาณ 150-160ยูโร***
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ**

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-นีซ // บาร์ เซโลน่า-กรุ งเทพฯ(หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร)
ค่าธรรมเนียมในการยืน
่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
7. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเครื่ องขากลับแบบไม่เกิน 72 ชัว่ โมง ตามมาตราการของภาครัฐประมาณ ท่านละ150-160
ยูโร

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 40,000 บาทเมื่อจอง พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ 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 ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทําการยืน
่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ าํ รองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน
่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน
่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน
่ วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน
่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายืน
่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน
่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยืน
่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน
่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยืน
่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาํ คัญในการยืน
่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้ องมาโชว์ ตวั ที่สถานทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ าน)


หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า



รู ปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยมิ้ เห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
***กรณีค้าขาย: หลักฐานทางการค้า เช่น สาเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อสําเนา
ใบเสี 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 อายุ
ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี ( Bank Statement)(ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจําเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน )
 หนังสื อรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO
WHOM IT MAY CONCERNแทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (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 กน
ั ได้ )***
 กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา &มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอําเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง(ตัวจริง)
 สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้ าน อย่ างละ 1 ชุด / สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด (กรณีอายุตา่ กว่ า 20 ปี )
 สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่ า / สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้ าย) / สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล อย่ างละ 1 ชุด (ถ้ ามี)
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ กรุ ณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภาษณ์ ด้วย ***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอื่นเพิม่ เติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุ ณาเตรียมเอกสารเพิม่ เติมให้
ครบถ้ วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมตั ิ ออกวีซ่าสาหรับสถานทูต ***
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรียกสั มภาษณ์ บางท่ านทางบริษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุ ภาพทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซ
ี ่ าแล้ วทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่า



ของท่ านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

