รหัสทัวร์ : THE9-TK-EU-20JAN-10AUG18H

10 วัน ไอบีเรีย – อันดอร์ รา – ริเวียร่ า – โพรวองซ์
(สั มผัสความสวยงามของประเทศเล็กๆในหุบเขา.... ประเทศ อันดอร์ รา)

*** สายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส / ลุฟฮันซ่ า แอร์ ไลน์ ส ****

พฤศจิกายน 2017 – กรกฎาคม 2018
เริ่มต้ น….

79,900 บาท

(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น และทิปต่ างๆ)
บาร์ เซโลนา – วิก – อันดอร์ รา – แปร์ ปิยอง – การ์ กาสซอนน์ – นาร์ บอนน์ – มองต์ เปอลิเยร์ – นีมส์
เรอมูแล็ง – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – วาลองโซล – มาร์ กเซย์ – ตูลง – แอนธีปส์ – นีซ

รหัสทัวร์ : THE9-TK-EU-20JAN-10AUG18H
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 20-29 ม.ค. / 17-26 ก.พ.2018 / 17-26 มี.ค. 2018 / 24 มี.ค.-2 เม.ย. / 27 เม.ย.- 6 พ.ค.
8-17 มิ.ย. / 10-19 ก.ค. / 10-19 ส.ค. 2018
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 10-19 เม.ย. 2018 (บิน LH) / 12-21 เม.ย. 2018 (บิน LH)
วันแรก
กรุงเทพมหานคร
20.00 น.
22.35 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์ เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันทีส่ อง

อิสตันบูล – บาร์ เซโลนา – วิก – อันดอร์ รา ลาเวยา

05.50 น.

10.30น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อ ง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตันบูล
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินบาร์เซโลนา (BCN)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.40 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ประเทศสเปน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองวิก (Vic) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เป็ นอีกเมืองโบราณที่ต้ งั อยู่
ในแคว้นคาตาลุณญ่า (Catalonia) ของสเปน เมืองนี้ เคยถูกโรมันปกครองก่อนที่จะถูกแขกมัวร์ เค้ามายึดครองใน
สมัยศตวรรษที่ 8-9 เรี ยกได้ว่าเป็ นเมืองเก่าแก่โบราณที่มีการอนุรักษ์อาคารบ้านเรื อน และสถาปั ตกรรมตั้งแต่ยคุ
โรมัน จนถึงยุคที่มสลิมเข้ายึดครอง และเปลี่ยนสู่ ยคุ ที่ศาสนาคริ สต์เข้ามามีอิทธิพลอีกครั้ง นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่า
(Old Town) นาท่านเที่ยวชมจัตุรัสมายอร์ หรื อ พลาซามายอร์ (Plaza Major) จัตุรัสใจกลางเมืองเก่าที่ยงั คง
หลงเหลือกลิ่นอายของอาคารบ้านเรื อนยุคโบราณที่เลอค่ายิ่ง จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคารโรมันโบราณ
(Templo Romano De Vic) ที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์แบบได้จนถึงปั จจุบนั ได้เวลานาท่านถ่ายรู ปกับอนุสาวรี ยล์ าบัต
เอ วิก (Labat A Vic) นาท่านเที่ยวชมเมือง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองโบราณแห่ งนี้ได้ตาม
อัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง อันดอร์รา ลา เวยา (Andorra La Vella) (ระยะทาง 150 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองหลวงแห่งประเทศอันดอร์รา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

08.50 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Roc Blanc Hotel Andorra **** หรื อเทียบเท่ า
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วันทีส่ าม

อันดอร์ รา ลาเวยา – แปร์ ปิยอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองอันดอร์รา ลาเวยา (Andorra La Vella) เป็ นประเทศที่ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขาพิเรนี ส (Pyrenees)
ระหว่างประเทศฝรั่งเศส (ทางทิศเหนือ) และสเปน (ทางทิศใต้) ที่ระดับความสู งระหว่าง 838 - 2,946 เมตร โดยมี
เมืองหลวงที่ชื่อว่า อันดอร์ รา ลา เวยา เมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นเทือกเขาพิเรนีส โดยมีแม่น้ า Gran Valira ไหลผ่านตัวเมือง
นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงแห่งนี้ยงั เป็ นเมืองหลวงที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่ที่สูงที่สุดของยุโรปอีกด้วย ตัวเมืองหลวงนั้นจะ
แบ่งเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกจะอยูท่ างตอนเหนือ ส่ วนใหญ่จะประกอบไปด้วยพื้นที่เชิงพาณิ ชย์ ส่ วนทางด้านทิศใต้
และทิศตะวังตก ซึ่ งอยู่ในย่านที่ใกล้กบั แม่น้ า Gran Valira จะเป็ นเมืองเก่า สถานที่ราชการ และสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ นาท่านชมโบสถ์ Sant Esteve (Sant Esteve's church) โบสถ์เก่าแก่ซ่ ึงอยูใ่ กล้ๆ กันกับอาคาร
รัฐสภาของอันดอร์รา จากนั้นนาท่านชมสะพาน la Margineda (Bridge of la Margineda) เป็ นสะพานหิ นที่สร้าง
ขึ้นในยุคกลาง มีลกั ษณะเป็ นสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และยังถือว่าอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ แม้ว่าเวลาจะผ่านมานาน
มาแล้ว โดยสะพานแห่ งนี้ ได้สร้างขึ้นเหนื อ แม่น้ า Gran Valira ซึ่ งเบื้องล่างเป็ นสายน้ าที่ค่อนข้างเชี่ยวกราก
จากนั้นนาท่านชม จัตุรัสกลางกรุ งอันดอร์รา ลา เวยา (The town square) ตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพของหุ บเขา
ที่ห้อมล้อมเมื องหลวงแห่ งนี้ เอาไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับหุ บเขามาดริ อู-เปราฟิ ตา-คลารอร์
(Madriu-Perafita-Claror Valley) หุบเขาที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ในปี 2004

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแปร์ปิยอง (Perpignan) (ระยะทาง 164 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) อดีต
เมืองหลวงของแคว้นมาร์ยอก้าแห่ งดินแดนคาร์ตาลันในช่วงศตวรรษที่ 13-14 ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของฝรั่งเศส และ
ปั จจุบนั อยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเช่นกัน นาท่านเข้าชมพระราชวังแห่ งกษัตริ ยน์ ครมาจอร์กา้ (Palace of
the Kings of Majorca) เป็ นพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นแบบโกธิคสไตล์ช่วงต้นศตวรรษที่ 13 เพื่อใช้เป็ นที่ประทับ
ของกษัตริ ยเ์ จมส์ ที่สองแห่ งมาจอร์ ก้า โดยจุ ดประสงค์สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นป้ อมปราการในการป้ องกันข้าศึก ใน
พระราชวังยังมีโบสถ์อยู่ภายในป้อมปราการอีกสองโบสถ์ดว้ ยกัน คือโบสถ์ของราชินีและโบสถ์แห่ งไม้กางเขน
ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารแปร์ ปิยอง หรื อวิหารแห่ งเซนต์จอห์นเดอะแบ๊ปติส (Cathedral of
St.Jean Baptiste) สถาปัตยกรรมโกธิคแบบเมริ เดียนัลตั้งแต่ยคุ ศตวรรษที่ 15 เครื่ องเรื อนและเครื่ องตกแต่งภายใน
มหาวิหารมีความวิจิตรอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระแท่นบูชาเอก (เป็ นงานสมัยศตวรรษที่ 16 - 19 พร้อม
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน) ออแกน (สร้างราวปี ค.ศ. 1504 พร้อมงานลงสี และตกแต่งด้วย) งานกระจกสี แบบนีโอ
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โกธิค (งานสมัยกลางศตวรรษที่ 19) และที่สาคัญคือ พระเยซูตรึ งไม้กางเขน (งานไม้แกะสลักสมัยศตวรรษที่ 14)
ซึ่งตั้งอยูใ่ นชาเปลที่ใช้ชื่อเดียวกัน
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure Hotel Perpignan **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

แปร์ ปิยอง – การ์ กาสซอนน์ – นาร์ บอนน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองการ์กาสซอนน์ (Carcassonne) (ระยะทาง 115 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
อีกเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของแคว้นล็องก์ดอค-รู ซียง และยังเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่มาตั้งแต่ยุค
สมัยก่อนโรมัน ซึ่ งได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมืองป้ อมปราการยุคกลางที่โดดเด่นแห่ งหนึ่ งของประเทศฝรั่งเศส
สาหรับเมืองการ์ กาสซอนน์น้ นั ถูกแยกออกเป็ นสองส่ วน “Cité de Carcassonne” ซึ่ งเป็ นส่ วนเมืองเก่าที่ถูก
ล้อมรอบด้วยกาแพงเมือง และ “Ville basse” ส่ วนที่เป็ นเมืองใหม่เป็ นบริ เวณปริ มณฑลรอบตัวเมืองเก่า นาท่าน
เข้าชมป้อมปราการการ์ กาสซอนน์ (Fortress of Carcassonne) ป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่น ซึ่ งภายในป้อม
ปราการนั้นประกอบไปด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิค ซึ่ งอยูเ่ ขตของกาแพงขนาดใหญ่จานวนสองชั้นและหอ 53
หอ เพื่อล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกาแพง จากนั้นนาท่านเข้าชมปราสาทการ์กาสซอนน์ (Carcassonne
Castle) เป็ นปราสาทที่ต้ งั อยู่ภายในรั้วกาแพงเมือง อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการ์ กาสซอนน์ยคุ กลาง ซึ่ งต่อมา
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ าและเก็บภาพ
ปราสาทยุคกลางที่ยงั คงสภาพได้อย่างสมบูรณ์มาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

กลางวัน
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์บอนน์ (Narbonne) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่มี
เสน่ ห์ ติ ด ทางทะเลทางตอนใต้ข องฝรั่ ง เศส เมื อ งนี้ เป็ นอี ก หนึ่ ง เมื อ งเก่ า แก่ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ตั้ง แต่ ยุค โรมัน ริ ม ฝั่ ง
มหาสมุทรแอตแลนติก (Atlanctic Ocean) และเคยเป็ นเมืองท่าที่สาคัญในอดีตก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 118 ปี ก่อน
คริ สตกาล ในช่วงเวลาการวางรากฐานอาณานิ คม บริ เวณเชื่ อมต่อของประเทศสเปนและอิตาลี ภูมิศาสตร์ ของ
เมืองนาร์บอนน์จึงนับได้ว่าอยูใ่ นที่ต้ งั สาคัญมาก นาท่านเข้าชมอารามฟ็ องฟรอยด์ (Fonfroide abbey) ซึ่งสร้างขึ้น
ในปี 1093 เดิมเป็ นโบสถ์เก่าในอดีตที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่จดั งานและนิ ทรรศการต่างๆ
และภายในสวนก็มีการจัดไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามตามฤดูกาลอีกด้วย นาท่านเข้าชมความสวยงามยิง่ ใหญ่
ของอารามที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่
เมืองมองต์เปอลิเยร์ (Montpelier) (ระยะทาง 94 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Crowne Plaza Montpellier Corum Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

มองต์ เปอลิเยร์ – ถา้ กรอตเดสเดมัวเซย์ – นีมส์ (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินเที่ยวชมเมืองมองต์เปอลิเยร์ (Montpelier) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ น
อัน ดับ 8
ของประเทศฝรั่ ง เศส และยัง เป็ นเมื อ งที่ มี ก ารเติ บ โตเร็ ว ที่ สุด ในรอบ 25
ปี ที่ ผ่า นมาของ
ฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยมองต์เปอลิเยร์ (Montpellier University) อีกหนึ่ งมหาวิทยาลัย
เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย นาท่านชมพลาซา เดอลา คอมเมดี (Place de la Comedie) จตุรัสหลักที่ถือว่าเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวหลักของเมือง บริ เวณโดยรอบจตุรัสประกอบด้วยเหล่าอาคารที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย
ส่ วนใจกลางจตุรัสนั้นเป็ นที่ต้ งั ของลานน้ าพุขนาดใหญ่ หรื อที่มกั เรี ยกกันว่า Three Graces นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ
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ประตูชยั ฝรั่งเศส (Porte du Peyrou) ที่ต้ งั อยูท่ างด้านตะวันออกของสวนรุ กขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ Jardin des
plantes โดยซุม้ ประตูออกแบบโดย Francois Dorbay การก่อสร้างแล้วเสร็ จในปี ค.ศ. 1693 สถาปั ตยกรรมการ
ตกแต่งตามซุม้ ประตูได้จารึ กเหตุการณ์สาคัญจากรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 ได้เวลานาท่านแวะชม มหาวิหาร
มองต์เปอลีเยร์ (The Cathedral of St.Pierre) มหาวิหารตั้งแต่ยคุ ศตวรรษที่ 15 แห่ งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็ น
สถานที่ ในแบบสถาปั ตยกรรมโกธิ คที่ ใหญ่โตที่ สุดในเมื องมองต์เปอลี เยร์ และเป็ นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดใน
แคว้นล็องก์ด็อก-รู ซียงอีกด้วย มหาวิหารมองต์เปอลีเยร์ ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อ
ปี ค.ศ. 1906
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ถ้ ากรอต เดสเดมัวเซย์ (Grotte des Desmoiselles) (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40
นาที) ถ้ าลึกลับขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ตานานการค้นพบถ้ าแห่ งนี้ ถูกเล่าต่อๆกันมา
จากรุ่ นสู่ รุ่นว่า ถูกค้นพบโดยบังเอิญโดยชายเลี้ยงแกะ ซึ่งได้ตามหาแกะซึ่งพลัดหลงจากฝูงไป จนกระทัง่ พลัดตกลง
ไปในถ้ าอันมืดมิดความสู งกว่า 60 เมตร และหมดสติไป และได้มีนิมิตรเห็นหญิงสาวกลุ่มหนึ่งเต้นระบารอบตัวเขา
ชายผูน้ ้ ันรู ้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเขากลับออกมาอยู่นอกถ้ าแล้วพร้อมกับแกะที่หายไป จึงได้ต้ งั ชื่ อถ้ าแห่ งนี้ ตาม
ภาษาท้องถิ่นว่า ถ้ าแห่ งเทพธิ ดากรอตโต้ หรื อถ้ าแห่ งนางฟ้ ากรอตโต้ และนับจากปี ค.ศ.1931 ถ้ านี้ ได้ถูกติดตั้ง
ระบบรถรางแล้วระบบไฟส่ องสว่าง และเปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจนกระทัง่ เป็ นหนึ่ งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
ของภูมิภาคนี้ นาท่านเข้าชมถ้ าหิ นงอกหิ นย้อยอันน่ าพิศวง ภายในตัวถ้ าจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ราว 14 องศา
เซลเซียส ชมหิ นงอกหิ นย้อยที่ถูกสรรค์สร้างจากธรรมชาติได้อย่างลงตัวและงดงาม ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง
นีมส์ (Nimes) (ระยะทาง 64 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานนับพันปี
นับตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันเป็ นต้นมา และยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีกแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันทีห่ ก

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั C Suite Hotel Nims **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
นีมส์ – เรอมูแลงส์ – นีมส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองนี มส์ (Nims) ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ซึ่งมีความเก่าแก่ยอ้ นไปถึงยุคโรมัน
นอกจากนี้เมืองนีมส์ยงั เป็ นที่รู้จกั กันในประวัติศาสตร์สาหรับสิ่ งทอ นาท่านชม 3 โบราณสถานที่สาคัญแห่ งเมือง
นีมส์ คือ อัฒจันทร์แบบโรมันโบราณ (Arena), วิหารโรมัน (Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) ซึ่ ง
สถานที่ท้ งั สามยังคงอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ จนเมืองนีมส์ได้ถูกเรี ยกเป็ น"กรุ งโรมแห่ งฝรั่งเศส" เลยทีเดียว ได้เวลา
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเรอมูแลงส์ (Remoulins) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
เล็กๆ ในจังหวัดการ์ แคว้นล็องก์ดอ็ ก-รู ซียง ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านแวะถ่ายรู ปกับสะพานโรมันปงดูวก์ าร์ (Pont du Gard) สะพานส่ งน้ าโรมันโบราณสร้างโดยจักรวรรดิโรมัน
สร้างพาดผ่านแม่น้ าการ์ ดง เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบส่ งน้ าของเมืองนี มส์ มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร เพื่อส่ งน้ า
จากจากเมืองอูวแ์ ซ็ส นักประวัติศาสตร์ คาดการณ์ว่าสะพานถูกสร้างราวคริ สต์ศตวรรษที่ 1 โดยสะพานแห่ งนี้
จัดเป็ นสะพานส่ งน้ าที่สร้างในสมัยจักรวรรดิโรมันที่ยงั คงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแห่ งหนึ่ ง รองจากสะพานส่ งน้ า
แห่ งเซโกเบีย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 โดยองค์การยูเนสโก ได้เวลานาท่าน
เดินทางกลับสู่ เมืองนีมส์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั C Suite Hotel Nims **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)
วันทีเ่ จ็ด

นีมส์ – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – ช้ อปปิ้ งเอาท์เลต – ซีนองค์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence) (ระยะทาง 76 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ งของโพรงวองซ์ ซึ่ งตั้งอยู่ระหว่างเมืองมาร์ กเซย์ และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ นาท่าน
เดินชมเมืองเก่าซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ได้เป็ นอย่างดี เริ่ มจากจัตุรัส Crousillat (Place
Crousillat) ต่อไปยังศาลาว่าการประจาเมือง (City Hall) และผ่านชมบ้านของนอสตราดามุส (ปั จจุบนั เปิ ดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์) หรื อ มีแชล เดอ นอสทร์ดาม (Michel de Nostredam) นักโหราศาสตร์ชื่อดังของโลก ผู ้
ซึ่งใช้ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้กว่า 19 ปี ก่อนสิ้ นชีวิตลง จากนั้นนาท่านแวะถ่ายรู ปกับ Chateau de l'Emperi ป้อม
ปราการกึ่งปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเป็ นที่พานักของขุนนางประจาเมืองหรื อผูค้ รองเมือง ไม่วา่ จะเป็ น อาร์ค
บิชอปแห่ ง Arles รวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมคอาร์เธอร์เกรน ช้อปปิ้ งเอาท์
เลต (Mc Arthurglen Shopping Outlet) อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าและ
เสื้ อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP และอื่นๆอีกมากมาย

**** อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านได้ มเี วลาช้ อปปิ้ งแบบจัดเต็ม ****
14.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีนองค์ (Senanque) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นาท่านชมและแวะ
ถ่ายรู ปกับโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์ (Notre Dame De Senanque) ซึ่งบริ เวณโดยรอบรายล้อมไปด้วยทุ่งลา
เวนเดอร์ นาท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่ไกลสุ ดลูกหูลูกตา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเพื่อเก็บความประทับใจ
หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าแปรรู ปจากดอกลาเวนเดอร์ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ทางเรื อเมืองมาร์ กเซย์
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(ช่วงฤดูกาลลาเวนเดอร์ คือ ช่วง พฤษภาคม – กรกฎาคมของทุกปี หากไม่ใช้ช่วงดังกล่าวจะมีการปลูกพืชอย่างอื่น
แทน) สาหรับช่วงหน้าหนาว จะนาท่านเที่ยวชมเมืองซี นองค์ และ นาท่านเข้าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซี นองค์
(Notre Dame De Senanque) แทน ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์กเซย์ (ระยะทาง 101 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.25 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure Marseille Center Prado Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปด

มาร์ กเซย์ – ตูลง – นีซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมโบสถ์นอทเทอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ตั้งอยูบ่ นยอดเขา โบสถ์แห่ งนี้
สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรู ปแบบสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารี เป็ นองค์ประธาน เล่ากันว่า
ในสมัยก่อนคนแถบนี้มกั มาขอพรกับพระนางเพื่อให้การเดินเรื อปลอดภัย และเมื่อเดินเรื อปลอดภัยกลับมาแล้วก็
มักจะนาเอาเครื่ องแขวนมาเป็ นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุ งให้สถานที่แห่ งนี้ เป็ น
อนุ สรณ์สถานอันศักดิ์สิ ทธิ์ และกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเมืองมาร์ กเซย์ ได้เวลานาท่านเที่ยวชม
บริ เวณเมืองเก่า (Old town) และท่าเรื อที่มีเรื อยอร์ชนับร้อยลาจอดเรี ยงรายนับเป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองตูลง (Toulon) (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) อีกหนึ่งเมือง
ท่าทางทะเลและฐานทัพเรื อที่สาคัญของฝรั่งเศสในทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน มีอู่เรื อและคลังแสงของกองทัพเรื อ
นอกจากอุตสาหกรรมหลักของเมืองซึ่ งทาการต่อเรื อแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การประมง การผลิตเหล้า
องุ่น โรงงานกระดาษ โรงงานยาสู บ ฯลฯ ได้เวลานาท่านเที่ยวชมเมืองเก่า และ ถ่ายรู ปกับจัตุรัสใจกลางเมือง
(Place de la liberte) จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับอนุสาวรี ยน์ กั เดินเรื อคนสาคัญ Genie De Navigation และโอเปร่ า
เฮาส์แห่ งเมืองตูลง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองที่สวยงามติดทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานา
ท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (ระยะทาง 149 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Ellington Nice Center Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ ก้า

นีซ – อองตีบส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองอองตีบส์ (Antibes) เมืองที่ต้ งั อยู่ใกล้กบั เมืองนี ซ มีเสน่ ห์เย้ายวนของเฟรนช์ริเวียร่ า
ผสมผสานกับวัฒนธรรมศิลปะที่รุ่งเรื องและประวัติศาสตร์ ของกรี กและโรมันที่น่าตื่นตาตื่นใจ เมืองนี้ เริ่ มด้วย
การเป็ นอาณานิ คมกรี กที่ชื่อว่าอันติโปลิส ซึ่ งในที่สุดได้กลายมาเป็ นอาณาจักรโรมัน และการค้ามีบทบาทสาคัญ
ในประวัติศาสตร์ ของอองตีบส์ แต่ในช่วงครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 20 ยุคสมัยใหม่ได้เริ่ มต้นขึ้น โดยกลายเป็ น
จุดหมายการพักผ่อนตามแฟชัน่ ของเหล่าคนดังอย่างเช่น ชาร์ลี แชปปลิน, มาร์ลีน ดีทริ ช และเอฟ สก็อตต์ ฟิ ตซ์
เจอรัลด์ นาท่านเที่ยวชมเมืองอองตีบส์ ซึ่ งแบ่งออกเป็ นสองส่ วน โดยพื้นที่ชายหาดชูอานเลแปงส์ อยู่ทางฟากชู
อานเลแปงส์ โรงแรมและต้นปาล์มเรี ยงรายไปตามผืนทรายขาวและผืนน้ าที่อบอุ่น เมื่ออยูใ่ นพื้นที่น้ ี นาท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับอาคารชูอานเลแปงส์ ปาเลส์เดส์กงเกรส์ ที่มหัศจรรย์เหนือคาบรรยาย ชื่นชมกับการออกแบบที่ทนั สมัย
โครงสร้างที่เป็ นวงรี ระแนงคลุมรู ปตาข่าย จากนั้นนาท่านเข้าชมวิหารอองตีบส์ (Antibes Cathedral) ซึ่ งอยูท่ าง
ฟากตะวันออกของตัวเมือง ชื่ นชนด้านหน้าอาคารสี แดงสลับขาวสไตล์อิตาเลียน ซึ่ งมีอายุยอ้ นกลับได้ถึงตอน
บูรณะปฏิสังขรณ์ในศตวรรษที่ 18 จากนั้นนาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ (Picasso Museum) ซึ่ งตั้งอยูใ่ น
ปราสาทที่เป็ นบ้านของศิลปิ นชาวสเปนผูน้ ้ ีเป็ นเวลาหกเดือนใน ค.ศ. 1946 นาท่านเดินชมผลงานศิลปะอันน่าตื่น
ตาตื่นใจในแกลเลอรี ซึ่งรวมถึงจิตรกรรมและภาพวาดของปิ กัสโซและผลงานโดยศิลปิ นท่านอื่น
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30 น.
16.15 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนีซ (NCE) เพื่อเชคอินและทา Tax Refund
ออกเดินทางจากสนามบินนี ซกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1816 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมง) บริ การ
อาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อนบนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงนครอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง

21.20 น.
วันทีส่ ิ บ
01.55 น.
14.50 น.

อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารค่า
และอาหารเช้า บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน ไอบีเรีย – อันดอร์ รา – ริเวียร่ า – โพรวองซ์
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 20-29 ม.ค. / 17-26 ก.พ.2018 / 17-26 มี.ค. 2018 / 24 มี.ค.-2 เม.ย. / 27 เม.ย.- 6 พ.ค.
8-17 มิ.ย. / 10-19 ก.ค. / 10-19 ส.ค. 2018
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 10-19 เม.ย. 2018 (บิน LH) / 12-21 เม.ย. 2018 (บิน LH)
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) – หักค่าใช้จ่าย ( BKK-BCN//NCE-BKK)
กรณี มีวีซ่าแล้ว หรื อ ไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า หักค่าใช้จ่าย

ธ.ค.2017 – มี.ค. 2018 ปี ใหม่ , สงกรานต์ 2017
79,900
83,900
10,000
10,000
75,900
79,900
19,900
19,900
85,000 – 120,000
23,000
ไม่ รวมวีซ่า

25,000
ไม่ รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 18 กันยายน 2560) **
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ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่ องเที่ยวไอบีเรีย - ริเวียร่ า (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศฝรั่งเศส และสเปน
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผูช้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 10 วัน เท่ากับ 20 ยูโร)
 ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 3,500 บาท)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าของท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
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กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 3,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ ย วใดๆที่ ปิดทาการ โดยจะจัด หาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
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โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
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การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อขอยืน่ วี
ซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ ฉากหลังรูปต้ องเป็ นพืน้ สี ขาว (อย่ าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้ ไม่ ได้ ) ห้ ามสวม
แว่ นสายตา (รูปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้ าวีซ่าทีเ่ คยได้ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
8. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
-
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9. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

