
 

10 วนั สเปน – อนัดอร์รา – ริเวยีร่า - ลาเวนเดอร์ 
(สัมผสัความสวยงามของประเทศเลก็ๆ อันดอร์รา และชมทุ่งลาเวนเดอร์ในฝร่ังเศส) 

 

 

 

 17-26 มิถุนายน  / 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม / 9-18 สิงหาคม 2566 

129,900 บาท  
(รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และทิปต่างๆเรียบร้อยแล้ว) 



 

บาร์เซโลนา – วกิ – อนัดอร์รา – แปร์ปิยอง – การ์กาสซอนน์ – นาร์บอนน์ – มองต์เปอลเิยร์ – นีมส์  
 เรอมูแลง็ – มาร์กเซย์ - ซีนองส์ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์) – ตูลง – แอนธีปส์ – นีซ – โมนาโค   

 

10 วนั สเปน – อนัดอร์รา – ริเวยีร่า - ลาเวนเดอร์ 
(สัมผสัความสวยงามของประเทศเลก็ๆ อันดอร์รา และชมทุ่งลาเวนเดอร์ในฝร่ังเศส) 

วันแรก กรุงเทพมหานคร 
18.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชค็อิน ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน  

เอมิเรสต ์แอร์ไลน์ส (EK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเท่ียวบิน EK373 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั 

จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า ระหวา่งเท่ียวบิน  
 

วันท่ีสอง ดูไบ – บาร์เซโลนา – วิก – อันดอร์รา ลาเวยา 
00.50 น. เดินทางถึงดูไบ แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน EK255 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินซ่ึงมี

สินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  
03.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ (DXB) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) บริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 7.10 ชม.) 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารซากราดา้ ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลกัษณ์แห่งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสูงใหญ่ถึง 170 

เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอัจฉริยภาพ
ของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผูเ้ล่ืองช่ือ มหาวิหารแห่งน้ี ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานช้ินน้ีมีความแปลก
ตาจากงาน ช้ินอ่ืนของเกาด้ี ตรงสีสันอนัเรียบน่ิงแบบโทนสีธรรมชาติให้ความรู้สึกท่ีสงบผ่อนคลายและเยือกเยน็ 
เพราะความท่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัคงรายละเอียดไวอ้ย่างดี ดูจากลวดลายสลกัเสลาท่ีดา้นนอกตวัโบสถ์
และภายในแสดงใหเ้ห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอยา่งท่วมทน้ สมเป็นงานช้ินสุดทา้ยท่ีเขาอุทิศตนใหก้บัศาสนจกัร 
ปัจจุบนัมหาวิหารแห่งน้ียงัคงด าเนินการก่อสร้างและคาดวา่จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 อิสระให้ท่านได้
บนัทึกภาพความยิง่ใหญ่ของมหาวิหารแห่งน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวิก (Vic) (ระยะทาง 69 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นอีกเมืองโบราณท่ีตั้งอยู่
ในแควน้คาตาลุญญ่า (Catalonia) ของสเปน เมืองน้ีเคยถูกโรมนัปกครองก่อนท่ีจะถูกแขกมวัร์เคา้มายึดครองใน
สมยัศตวรรษท่ี 8-9 เรียกไดว้่าเป็นเมืองเก่าแก่โบราณท่ีมีการอนุรักษ์อาคารบา้นเรือน และสถาปัตกรรมตั้งแต่ยุค
โรมนั จนถึงยคุท่ีมุสลิมเขา้ยดึครอง และเปล่ียนสู่ยคุท่ีศาสนาคริสตเ์ขา้มามีอิทธิพลอีกคร้ัง น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่า 
(Old Town) น าท่านเท่ียวชมจัตุรัสมายอร์ หรือ พลาซามายอร์ (Plaza Major) จัตุรัสใจกลางเมืองเก่าท่ียงัคง
หลงเหลือกล่ินอายของอาคารบา้นเรือนยุคโบราณท่ีเลอค่ายิ่ง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารโรมนัโบราณ 
(Templo Romano De Vic) ท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์แบบไดจ้นถึงปัจจุบนั ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียล์าบตั 
เอ วิก (Labat A Vic) น าท่านเท่ียวชมเมือง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองโบราณแห่งน้ีไดต้าม
อธัยาศยัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง อนัดอร์รา ลา เวยา (Andorra La Vella) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองหลวงแห่งประเทศอนัดอร์รา 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Roc Blanc Hotel Andorra **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสาม อนัดอร์รา ลาเวยา – แปร์ปิยอง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  



 

 น าท่านเท่ียวชมเมืองอนัดอร์รา ลาเวยา (Andorra La Vella) เป็นประเทศท่ีตั้งอยู่บนเทือกเขาพิเรนีส (Pyrenees) 
ระหว่างประเทศฝร่ังเศส (ทางทิศเหนือ) และสเปน (ทางทิศใต)้ ท่ีระดบัความสูงระหว่าง 838 - 2,946 เมตร โดยมี
เมืองหลวงท่ีช่ือว่า อนัดอร์รา ลา เวยา เมืองน้ีตั้งอยู่บนเทือกเขาพิเรนีส โดยมีแม่น ้ า Gran Valira ไหลผ่านตวัเมือง 
นอกจากน้ีแลว้เมืองหลวงแห่งน้ียงัเป็นเมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนพื้นท่ีท่ีสูงท่ีสุดของยโุรปอีกดว้ย ตวัเมืองหลวงนั้นจะ
แบง่เป็นสองส่วน ส่วนแรกจะอยูท่างตอนเหนือ ส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยพื้นท่ีเชิงพาณิชย ์ส่วนทางดา้นทิศใต้
และทิศตะวนัตก ซ่ึงอยู่ในย่านท่ีใกล้กับแม่น ้ า Gran Valira จะเป็นเมืองเก่า สถานท่ีราชการ และสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ต่างๆ น าท่านชมโบสถ์ Sant Esteve (Sant Esteve's church) โบสถเ์ก่าแก่ซ่ึงอยู่ใกล้ๆ  กนักบัอาคาร
รัฐสภาของอนัดอร์รา จากนั้นน าท่านชมสะพาน la Margineda (Bridge of la Margineda) เป็นสะพานหินท่ีสร้าง
ขึ้นในยคุกลาง มีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมนั และยงัถือว่าอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ แมว้า่เวลาจะผา่นมานาน
มาแล้ว โดยสะพานแห่งน้ีได้สร้างขึ้นเหนือ แม่น ้ า Gran Valira ซ่ึงเบ้ืองล่างเป็นสายน ้ าท่ีค่อนข้างเช่ียวกราก 
จากนั้นน าท่านชม จตัุรัสกลางกรุงอนัดอร์รา ลา เวยา (The town square) ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัทศันียภาพของหุบเขา 
ท่ีห้อมลอ้มเมืองหลวงแห่งน้ีเอาไวอ้ย่างสวยงาม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับหุบเขามาดริอู-เปราฟิตา-คลารอร์ 
(Madriu-Perafita-Claror Valley) หุบเขาท่ีไดรั้บการรับรองจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี 2004 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแปร์ปิยอง (Perpignan) (ระยะทาง 164 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) อดีต
เมืองหลวงของแควน้มาร์ยอกา้แห่งดินแดนคาร์ตาลนัในช่วงศตวรรษท่ี 13-14 ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส และ
ปัจจุบนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศสเช่นกนั น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแห่งกษตัริยน์ครมาจอร์กา้ (Palace of 
the Kings of Majorca) เป็นพระราชวงัท่ีถูกสร้างขึ้นแบบโกธิคสไตล์ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 13 เพื่อใช้เป็นท่ีประทบั
ของกษตัริยเ์จมส์ท่ีสองแห่งมาจอร์ก้า โดยจุดประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศึก ใน



 

พระราชวงัยงัมีโบสถ์อยู่ภายในป้อมปราการอีกสองโบสถด์ว้ยกนั คือโบสถข์องราชินีและโบสถ์แห่งไมก้างเขน
ศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแปร์ปิยอง หรือวิหารแห่งเซนต์จอห์นเดอะแบ๊ปติส (Cathedral of 
St.Jean Baptiste) สถาปัตยกรรมโกธิคแบบเมริเดียนลัตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 15  เคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแต่งภายใน
มหาวิหารมีความวิจิตรอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระแท่นบูชาเอก (เป็นงานสมัยศตวรรษท่ี 16 - 19 พร้อม
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน) ออแกน (สร้างราวปี ค.ศ. 1504 พร้อมงานลงสีและตกแต่งดว้ย) งานกระจกสีแบบนีโอ
โกธิค (งานสมยักลางศตวรรษท่ี 19) และท่ีส าคญัคือ พระเยซูตรึงไมก้างเขน (งานไมแ้กะสลกัสมยัศตวรรษท่ี 14) 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นชาเปลท่ีใชช่ื้อเดียวกนั  

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Hotel Perpignan **** หรือเทียบเท่า  
วันท่ีส่ี แปร์ปิยอง – การ์กาสซอนน์ – นาร์บอนน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองการ์กาสซอนน์ (Carcassonne) (ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

อีกเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแคว้นลอ็งกด์อค-รูซียง และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่มาตั้งแต่ยุค
สมยัก่อนโรมนั ซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่นแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส 
ส าหรับเมืองการ์กาสซอนน์นั้ นถูกแยกออกเป็นสองส่วน “Cité de Carcassonne” ซ่ึงเป็นส่วนเมืองเก่าท่ีถูก
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมือง และ “Ville basse” ส่วนท่ีเป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตวัเมืองเก่า  น าท่าน
เข้าชมป้อมปราการการ์กาสซอนน์ (Fortress of Carcassonne) ป้อมปราการยุคกลางท่ีโดดเด่น ซ่ึงภายในป้อม
ปราการนั้นประกอบไปดว้ยถนนและโบสถส์มยัโกธิค ซ่ึงอยู่เขตของก าแพงขนาดใหญ่จ านวนสองชั้นและหอ 53 
หอ เพื่อลอ้มรอบปราสาทและอาคารโดยรอบก าแพง จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทการ์กาสซอนน์ (Carcassonne 
Castle) เป็นปราสาทท่ีตั้งอยู่ภายในร้ัวก าแพงเมือง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการ์กาสซอนน์ยุคกลาง ซ่ึงต่อมา
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 อิสระให้ท่านได้ด่ืมด ่าและเก็บภาพ
ปราสาทยคุกลางท่ียงัคงสภาพไดอ้ย่างสมบูรณ์มาก   

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5


 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองนาร์บอนน์ (Narbonne) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองท่ีมี
เสน่ห์ติดทางทะเลทางตอนใต้ของฝร่ังเศส เมืองน้ีเป็นอีกหน่ึงเมืองเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้ นตั้ งแต่ยุคโรมัน ริมฝ่ัง 
มหาสมุทรแอตแลนติก (Atlanctic Ocean) และเคยเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญในอดีตก่อตั้ งขึ้ นตั้ งแต่ 118 ปีก่อน
คริสตกาล ในช่วงเวลาการวางรากฐานอาณานิคม บริเวณเช่ือมต่อของประเทศสเปนและอิตาลี ภูมิศาสตร์ของ
เมืองนาร์บอนน์จึงนบัไดว้่าอยูใ่นท่ีตั้งส าคญัมาก น าท่านเขา้ชมอารามฟ็องฟรอยด์ (Fonfroide abbey) ซ่ึงสร้างขึ้น



 

ในปี 1093 เดิมเป็นโบสถ์เก่าในอดีตท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ปัจจุบนัใช้เป็นท่ีจดังานและนิทรรศการต่างๆ 
และภายในสวนก็มีการจดัไมด้อกไมป้ระดบัอยา่งสวยงามตามฤดูกาลอีกดว้ย น าท่านเขา้ชมความสวยงามยิ่งใหญ่
ของอารามท่ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 11 อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
เมืองมองตเ์ปอลิเยร์ (Montpelier) (ระยะทาง 94 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Crowne Plaza Montpellier Corum Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า มองต์เปอลเิยร์ – ถ า้กรอตเดสเดมัวเซย์ – นีมส์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินเท่ียวชมเมืองมองตเ์ปอลิเยร์ (Montpelier) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อันดับ  8 ของประเทศฝ ร่ัง เศส  และยัง เป็ น เมื องท่ี มีก ารเติบโต เร็ว ท่ี สุ ดในรอบ  25 ปี ท่ี ผ่ านมาของ
ฝร่ังเศส  นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมองต์เปอลิเยร์ (Montpellier University) อีกหน่ึงมหาวิทยาลัย
เก่าแก่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย น าท่านชมพลาซา เดอลา คอมเมดี (Place de la Comedie) จตุรัสหลกัท่ีถือว่าเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวหลกัของเมือง บริเวณโดยรอบจตุรัสประกอบดว้ยเหล่าอาคารท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์มากมาย 
ส่วนใจกลางจตุรัสนั้นเป็นท่ีตั้งของลานน ้ าพุขนาดใหญ่ หรือท่ีมกัเรียกกนัว่า Three Graces น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
ประตูชยัฝร่ังเศส (Porte du Peyrou) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ Jardin des 
plantes โดยซุ้มประตูออกแบบโดย Francois Dorbay การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1693 สถาปัตยกรรมการ
ตกแต่งตามซุม้ประตูไดจ้ารึกเหตุการณ์ส าคญัจากรัชสมยัของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ไดเ้วลาน าท่านแวะชม มหาวิหาร



 

มองต์เปอลีเยร์  (The Cathedral of St.Pierre) มหาวิหารตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 แห่งน้ีได้รับการขนานนามว่าเป็น
สถานท่ีในแบบสถาปัตยกรรมโกธิคท่ีใหญ่โตท่ีสุดในเมืองมองต์เปอลีเยร์ และเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
แควน้ล็องก์ด็อก-รูซียงอีกดว้ย มหาวิหารมองต์เปอลีเยร์ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ เม่ือ
ปี ค.ศ. 1906 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ถ ้ากรอต เดสเดมวัเซย ์(Grotte des Desmoiselles) (ระยะทาง 45 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 
นาที) ถ ้าลึกลบัขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนใตข้องฝร่ังเศส ต านานการคน้พบถ ้าแห่งน้ี  ถูกเล่าต่อๆกนัมา
จากรุ่นสู่รุ่นวา่ ถูกคน้พบโดยบงัเอิญโดยชายเล้ียงแกะ ซ่ึงไดต้ามหาแกะซ่ึงพลดัหลงจากฝงูไป จนกระทัง่พลดัตกลง
ไปในถ ้าอนัมืดมิดความสูงกวา่ 60 เมตร และหมดสติไป และไดมี้นิมิตรเห็นหญิงสาวกลุ่มหน่ึงเตน้ระบ ารอบตวัเขา 
ชายผูน้ั้นรู้สึกตวัอีกทีก็พบว่าตวัเขากลบัออกมาอยู่นอกถ ้ าแลว้พร้อมกับแกะท่ีหายไป จึงได้ตั้งช่ือถ ้าแห่งน้ีตาม
ภาษาทอ้งถ่ินว่า ถ ้ าแห่งเทพธิดากรอตโต ้หรือถ ้ าแห่งนางฟ้ากรอตโต ้และนับจากปี ค.ศ.1931 ถ ้ าน้ีได้ถูกติดตั้ง
ระบบรถรางแลว้ระบบไฟส่องสว่าง และเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมจนกระทัง่เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวช่ือดัง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1906


 

ของภูมิภาคน้ี น าท่านเข้าชมถ ้ าหินงอกหินยอ้ยอันน่าพิศวง ภายในตัวถ ้ าจะมีอุณหภูมิเฉล่ียทั้ งปีราว 14 องศา
เซลเซียส ชมหินงอกหินยอ้ยท่ีถูกสรรคส์ร้างจากธรรมชาติไดอ้ย่างลงตวัและงดงาม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมือง
นีมส์ (Nimes) (ระยะทาง 64 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานนับพนัปี 
นบัตั้งแต่สมยัจกัรวรรดิโรมนัเป็นตน้มา และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัอีกแห่งหน่ึงทางตอนใตข้องฝร่ังเศส        

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั C Suite Hotel Nims / Novotel Centre Atria Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหก นีมส์ – เรอมูแลงส์ – ปงดว์ูการ์ – มาร์กเซย์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชมเมืองนีมส์ (Nims) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ซ่ึงมีความเก่าแก่ยอ้นไปถึงยุคโรมนั 

นอกจากน้ีเมืองนีมส์ยงัเป็นท่ีรู้จกักนัในประวติัศาสตร์ส าหรับส่ิงทอ น าท่านชม 3 โบราณสถานท่ีส าคญัแห่งเมือง
นีมส์ คือ อฒัจนัทร์แบบโรมนัโบราณ (Arena), วิหารโรมนั (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) ซ่ึง
สถานท่ีทั้งสามยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ จนเมืองนีมส์ไดถู้กเรียกเป็น"กรุงโรมแห่งฝร่ังเศส" เลยทีเดียว ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่เมืองเรอมูแลงส์ (Remoulins) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
เลก็ๆ ในจงัหวดัการ์ แควน้ลอ็งกด์็อก-รูซียง ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

 



 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโรมนัปงดูวก์าร์ (Pont du Gard) สะพานส่งน ้ าโรมนัโบราณสร้างโดยจกัรวรรดิโรมนั 
สร้างพาดผ่านแม่น ้ าการ์ดง เป็นส่วนหน่ึงของระบบส่งน ้ าของเมืองนีมส์ มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร เพื่อส่งน ้ า
จากจากเมืองอูว์แซ็ส นักประวติัศาสตร์คาดการณ์ว่าสะพานถูกสร้างราวคริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดยสะพานแห่งน้ี
จดัเป็นสะพานส่งน ้ าท่ีสร้างในสมยัจกัรวรรดิโรมนัท่ียงัคงสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง รองจากสะพานส่งน ้ า
แห่งเซโกเบีย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 โดยองค์การยูเนสโก ได้เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองมาร์กเซย ์(Marseille) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) น าท่านเขา้
ชมโบสถ์นอทเทอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ตั้งอยู่บนยอดเขา โบสถ์แห่งน้ีสร้างขึ้น
อย่างงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์  โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน เล่ากันว่าใน
สมยัก่อนคนแถบน้ีมกัมาขอพรกบัพระนางเพื่อให้การเดินเรือปลอดภยั และเม่ือเดินเรือปลอดภยักลบัมาแลว้ก็
มกัจะน าเอาเคร่ืองแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เม่ือเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองไดป้รับปรุงให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็น
อนุสรณ์สถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมาร์กเซย ์ได้เวลาน าท่านเท่ียวชม
บริเวณเมืองเก่า (Old town) และท่าเรือท่ีมีเรือยอร์ชนบัร้อยล าจอดเรียงรายนบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงาม 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 



 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Marseille Hotel / Pullman Marseille Provence Hotel**** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีเจ็ด มาร์กเซย์ – ซีนองส์ – นีซ (พักค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซีนองค์ (Senanque) เพื่อชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชม.) น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์ (Notre Dame De Senanque) ซ่ึงบริเวณ
โดยรอบรายลอ้มไปดว้ยทุ่งลาเวนเดอร์ น าท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ท่ีกวา้งใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทบัใจหรือเลือกซ้ือสินคา้แปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ไดต้ามอธัยาศยั (หากช่วงท่ีไม่มีลา
เวนเดอร์ จะน าท่านเท่ียวชมเมืองซีนองค์แทน) 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูลง (Toulon) (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อีกหน่ึงเมือง
ท่าทางทะเลและฐานทัพเรือท่ีส าคัญของฝร่ังเศสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีอู่เรือและคลงัแสงของกองทัพเรือ 
นอกจากอุตสาหกรรมหลกัของเมืองซ่ึงท าการต่อเรือแลว้ ยงัมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น การประมง การผลิตเหลา้



 

องุ่น โรงงานกระดาษ โรงงานยาสูบ ฯลฯ ได้เวลาน าท่านเท่ียวชมเมืองเก่า และ ถ่ายรูปกับจตัุรัสใจกลางเมือง 
(Place de la liberte) จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรีย์นักเดินเรือคนส าคญั Genie De Navigation และโอเปร่า
เฮาส์แห่งเมืองตูลง อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นในเมืองท่ีสวยงามติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางสู่เมืองนีซ (ระยะทาง 149 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Nice Center Gimaldi **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 

วันท่ีแปด นีซ – โมนาโค - อองตีบส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่โมนาโค (Monaco) เป็นนครรัฐในยุโรปตะวนัตก ตั้งอยู่บริเวณเฟรนช์ริเวียราทางตอนใตข้อง
ประเทศฝร่ังเศส ติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศเอกราชท่ีเล็กท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลก น าท่านเท่ียว
ชม Monte-carlo ย่านใจกลางเมือง คาสิโนช่ือดังระดับโลก และโรงละครโอเปร่า Casino de Monte-Carlo เป็น
คาสิโนท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกของประเทศโมนาโก (Monaco) ตั้ งอยู่ใน Place du Casino รายล้อมด้วยร้านค้า 
ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเส้ือผา้และเคร่ืองประดบัราคาแพง รวมถึงรถยนตสุ์ดหรูหลายคนัท่ีจอดอยู่ดา้นหนา้คาสิโน 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม Saint Nicholas Cathedral เป็นเหมือนอญัมณีล ้าค่าและความมัง่คัง่ทางศิลปะมีอายุยอ้นกลบั
ไปกว่า 500 ปีท่ีซ่อนอยู่ในภายอาสน์วิหาร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2418-2454 จากหินสีขาว La turbie ดา้นในมี
สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและเป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของโบสถ์แบบโรมนัไบแซนไทน์ มีแท่นบูชาสูงอัน
งดงามและบลัลงัก์ของสังฆราชท่ีท าดว้ยหินอ่อนสีขาว Carrara มีอายุตั้งแต่ปี 1500 และยงัเป็นท่ีฝังศพของเจา้หญิง
เกรซและเจา้ชายไรเนียร์  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอองตีบส์ (Antibes) เมืองท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับเมืองนีซ มีเสน่ห์เยา้ยวนของเฟรนช์ริเวียร่า 
ผสมผสานกบัวฒันธรรมศิลปะท่ีรุ่งเรืองและประวติัศาสตร์ของกรีกและโรมนัท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ  เมืองน้ีเร่ิมดว้ย
การเป็นอาณานิคมกรีกท่ีช่ือว่าอนัติโปลิส ซ่ึงในท่ีสุดไดก้ลายมาเป็นอาณาจกัรโรมนั และการคา้มีบทบาทส าคญั
ในประวติัศาสตร์ของอองตีบส์ แต่ในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 20 ยุคสมัยใหม่ได้เร่ิมตน้ขึ้น โดยกลายเป็น
จุดหมายการพกัผ่อนตามแฟชัน่ของเหล่าคนดงัอย่างเช่น ชาร์ลี แชปปลิน, มาร์ลีน ดีทริช และเอฟ สก็อตต์ ฟิตซ์
เจอรัลด์ น าท่านเท่ียวชมเมืองอองตีบส์ ซ่ึงแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยพื้นท่ีชายหาดชูอานเลแปงส์ อยู่ทางฟากชู
อานเลแปงส์ โรงแรมและตน้ปาลม์เรียงรายไปตามผืนทรายขาวและผืนน ้ าท่ีอบอุ่น เม่ืออยู่ในพื้นท่ีน้ี น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัอาคารชูอานเลแปงส์ ปาเลส์เดส์กงเกรส์ ท่ีมหัศจรรยเ์หนือค าบรรยาย ช่ืนชมกบัการออกแบบท่ีทนัสมยั 
โครงสร้างท่ีเป็นวงรี ระแนงคลุมรูปตาข่าย จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิหารอองตีบส์ (Antibes Cathedral) ซ่ึงอยู่ทาง
ฟากตะวนัออกของตวัเมือง ช่ืนชนดา้นหน้าอาคารสีแดงสลบัขาวสไตล์อิตาเลียน ซ่ึงมีอายุยอ้นกลบัได้ถึงตอน
บูรณะปฏิสังขรณ์ในศตวรรษท่ี 18   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Nice Center Gimaldi  **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วันท่ีเก้า นีซ - ดูไบ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชมเมืองนีซ (Nice) เขตเมืองเก่าของนีซ หรือเรียกกนัในภาษาฝร่ังเศสว่า “Vieille Ville” ย่านน้ีจะกิน

บริเวณระหว่างจตุรัส Place Masséna และท่าเรือของเมือง บริเวณน้ีมีความสวยงามเน่ืองจากมีหมู่อาคารโบราณ
ของเมืองนีซ และ จตุรัส Place Masséna เป็นจตัุรัสสไตล์นีโอคลาสสิค ท่ีสร้างขึ้นในระหว่างปี 1820 และ 1830 
อาคารสวยงามลอ้มรอบจตัุรัสเหมาะแก่การเดินเล่นพกัผ่อนเป็นอย่างมาก น าท่านชม Avenue Jean Médecin ยงั
เป็นสถานท่ีตั้ งของมหาวิหาร Notre-Dame de l’Assomption สไตล์โกธิคท่ีมีการประดับตกแต่งด้วยไฟอย่าง
สวยงามอีกดว้ย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Musee d Art Moderne พิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วมสมัยท่ีมกัจะมีผลงาน
ประติมากรรมแปลกๆมาจดัแสดงดา้นหนา้ ใหค้นไดแ้วะเวียนชมและถ่ายรูป  

 

12.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนีซ (NCE) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
 อิสระอาหารกลางวนัในสนามบินตามอธัยาศยั 
15.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินนีซกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK078 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.15 ชัว่โมง) บริการ
 อาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน 
 



 

วันท่ีสิบ ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
 

00.10 น. เดินทางมาถึงดูไบ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
03.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี EK376 (ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารบน

เคร่ืองบิน 
13.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 

10 วนั สเปน – อนัดอร์รา – ริเวยีร่า - ลาเวนเดอร์ 
 17-26 มิถุนายน  / 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม / 9-18 สิงหาคม 2566 

 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มิ.ย. - ส.ค. 2566 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  129,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 18,000 
เด็กอาย ุ2 – 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 124,900 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  29,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

100,000 – 140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – หกัค่าใชจ่้าย  
( BKK-BCN//NCE-BKK) 

30,000 

กรณีมีวีซ่าแลว้ หรือ ไม่ตอ้งยื่นวีซ่า หกัค่าใชจ่้าย 3,500 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 28/1/2023) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้



 

▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 25 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน EK (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 25 กก.) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศฝร่ังเศส และสเปน 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้  านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ  
 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายท่ีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบ ุ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 90-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 



 

*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 
หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว
อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 



 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7-10 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กบัหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  



 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น!!! และมีตราประทบัรับรองจากธนาคารทุกหนา้) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 6 เดือน ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ท่ีออกโดยทางธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา และ มี
ยอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน (ตอ้งมีตราประทบัรับรองจากธนาคารทุกหนา้)  
 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการยืน่ได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยืน่ 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือใหถู้กตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 


