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Code: IH14-ESP-Andera-10TK-Jun-Aug-99-A220406 

 

10 วนั สเปน – อนัดอรร์า – รเิวยีรา่ – ลาเวนเดอร ์

(สมัผสัความสวยงามของประเทศเล็กๆในหบุเขา.... ประเทศ อนัดอรร์า) 

 

 

 

 

ชมทุง่ลาเวนเดอร ์แหง่รเิวยีรา่ ฝร ัง่เศสใต ้

 มถินุายน – สงิหาคม 2565 

99,900 บาท  

(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และทปิตา่งๆแลว้) 

 

บารเ์ซโลนา – วกิ – อนัดอรร์า – แปรปิ์ยอง – การก์าสซอนน ์– นารบ์อนน ์– มองตเ์ปอลเิยร ์– นมีส ์ 

 เรอมแูล็ง – ซาลง เดอ โพรวองซ ์– วาลองโซล – มารก์เซย ์– ตลูง – แอนธปีส ์– นซี 

 

ราคาทวัร ์99,900 บาท :   17-25 ม.ิย. 65 / 15-24 ก.ค. 65 / 7-16 ส.ค. 65 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร - อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.35 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – บารเ์ซโลนา – วกิ – อนัดอรร์า ลาเวยา 

 

05.50 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตันบูลแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1853 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิอสิตันบลู 

08.50 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สูส่นามบนิบารเ์ซโลนา (BCN)โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.40 ช.ม.) 

10.30น. เดนิทางถงึสนามบนิบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวกิ (Vic) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- อกีเมอืงโบราณทีต่ัง้อยูใ่นแควน้คาตาลณุญา่ (Catalonia) ของสเปน เมอืงนีเ้คยถกูโรมนัปกครองกอ่นที่

จะถูกแขกมัวรเ์คา้มายดึครองในสมัยศตวรรษที ่8-9 เรยีกไดว้่าเป็นเมอืงเก่าแกโ่บราณทีม่กีารอนุรักษ์

อาคารบา้นเรอืน และสถาปัตกรรมตัง้แตย่คุโรมนั จนถงึยคุทีม่สลมิเขา้ยดึครอง และเปลีย่นสูย่คุทีศ่าสนา

ครสิตเ์ขา้มามอีทิธพิลอกีครัง้ น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ (Old Town)  

 น าท่านเทีย่วชมจัตุรัสมายอร ์หรอื พลาซามายอร ์(Plaza Major) จัตุรัสใจกลางเมอืงเกา่ทีย่ังคงหลงเหลอื

กลิน่อายของอาคารบา้นเรอืนยคุโบราณทีเ่ลอคา่ยิง่  

 จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัอาคารโรมนัโบราณ (Templo Romano De Vic) ทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์แบบได ้

จนถงึปัจจบุนั  

 ไดเ้วลาน าทา่นถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีล์าบตั เอ วกิ (Labat A Vic)  

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมอืงโบราณแหง่นีไ้ดต้ามอธัยาศัย  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง อนัดอรร์า ลา เวยา (Andorra La Vella) (ระยะทาง 150 ก.ม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงแหง่ประเทศอนัดอรร์า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Roc Blanc Hotel Andorra **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม อนัดอรร์า ลาเวยา – แปรปิ์ยอง  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอนัดอรร์า ลาเวยา (Andorra La Vella)  

- อนัดอรร์าเป็นประเทศทีต่ัง้อยูบ่นเทอืกเขาพเิรนีส (Pyrenees) ระหว่างประเทศฝร่ังเศส (ทางทศิเหนือ) 

และสเปน (ทางทศิใต)้ ทีร่ะดับความสงูระหวา่ง 838 - 2,946 เมตร  

- มเีมอืงหลวงทีช่ ือ่วา่ อนัดอรร์า ลา เวยา เมอืงนีต้ัง้อยูบ่นเทอืกเขาพเิรนสี โดยมแีมน่ ้า Gran Valira ไหล

ผ่านตัวเมอืง นอกจากนี้แลว้เมอืงหลวงแห่งนี้ยังเป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีท่ีส่งูทีส่ดุของยโุรปอกี

ดว้ย ตัวเมอืงหลวงนัน้จะแบง่เป็นสองสว่น  

- สว่นแรกจะอยูท่างตอนเหนอื สว่นใหญจ่ะประกอบไปดว้ยพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย ์ 

- สว่นทางดา้นทศิใตแ้ละทศิตะวังตก ซึง่อยูใ่นยา่นทีใ่กลก้ับแมน่ ้า Gran Valira จะเป็นเมอืงเกา่ สถานที่

ราชการ และสถานทีท่างประวัตศิาสตรต์า่งๆ  

น าทา่นชมโบสถ ์Sant Esteve (Sant Esteve's church) โบสถเ์กา่แกซ่ ึง่อยูใ่กล ้ๆ  กันกับอาคารรัฐสภาของ

อนัดอรร์า  

จากนัน้น าทา่นชมสะพาน la Margineda (Bridge of la Margineda)  

- สะพานหนิที่สรา้งขึน้ในยุคกลาง มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และยังถือว่าอยู่ในสภาพ

สมบรูณ์ แมว้่าเวลาจะผ่านมานานมาแลว้ โดยสะพานแห่งนี้ไดส้รา้งขึน้เหนือ แม่น ้า Gran Valira ซึง่

เบือ้งลา่งเป็นสายน ้าทีค่อ่นขา้งเชีย่วกราก  

จากนัน้น าท่านชม จัตุรัสกลางกรุงอันดอรร์า ลา เวยา (The town square) ตืน่ตาตืน่ใจไปกับทัศนียภาพ

ของหบุเขา ทีห่อ้มลอ้มเมอืงหลวงแหง่นีเ้อาไวอ้ยา่งสวยงาม  

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับหุบเขามาดรอิู-เปราฟิตา-คลารอร ์(Madriu-Perafita-Claror Valley) หุบเขาที่

ไดรั้บการรับรองจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี 2004 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแปรปิ์ยอง (Perpignan) (ระยะทาง 164 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง)  
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- อดตีเมอืงหลวงของแควน้มารย์อกา้แห่งดนิแดนคารต์าลันในชว่งศตวรรษที ่13-14 ตัง้อยู่ทางตอนใต ้

ของฝร่ังเศส และปัจจบุนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศสเชน่กนั  

น าทา่นเขา้ชมพระราชวังแหง่กษัตรยิน์ครมาจอรก์า้ (Palace of the Kings of Majorca)  

- พระราชวังทีถู่กสรา้งขึน้แบบโกธคิสไตลช์ว่งตน้ศตวรรษที ่13 เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิเ์จมสท์ี่

สองแหง่มาจอรก์า้ โดยจุดประสงค์สรา้งขึน้เพือ่เป็นป้อมปราการในการป้องกันขา้ศกึ ในพระราชวังยังมี

โบสถ์อยู่ภายในป้อมปราการอีกสองโบสถ์ดว้ยกัน คือโบสถ์ของราชนิีและโบสถ์แห่งไมก้างเขน

ศักดิส์ทิธิ ์ 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับมหาวหิารแปร์ปิยอง หรือวหิารแห่งเซนต์จอห์นเดอะแบ๊ปตสิ (Cathedral of 

St.Jean Baptiste)  

- สถาปัตยกรรมโกธคิแบบเมรเิดยีนัลตัง้แต่ยคุศตวรรษที ่15  เครือ่งเรอืนและเครือ่งตกแต่งภายในมหา

วหิารมคีวามวจิติรอยูม่าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระแท่นบชูาเอก (เป็นงานสมัยศตวรรษที ่16 - 19 พรอ้ม

ประวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน) ออแกน (สรา้งราวปีค.ศ. 1504 พรอ้มงานลงสแีละตกแต่งดว้ย) งานกระจกสี

แบบนโีอโกธคิ (งานสมยักลางศตวรรษที ่19) และทีส่ าคัญคอื พระเยซตูรงึไมก้างเขน (งานไมแ้กะสลัก

สมยัศตวรรษที ่14) ซึง่ตัง้อยูใ่นชาเปลทีใ่ชช้ ือ่เดยีวกนั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Hotel Perpignan **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ แปรปิ์ยอง – การก์าสซอนน ์– นารบ์อนน ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงการก์าสซอนน ์(Carcassonne) (ระยะทาง 115 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 

ชัว่โมง)  

- อกีเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของแควน้ล็องกด์อค-รซูยีง และยงัเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัเกา่แกม่า

ตัง้แต่ยุคสมัยกอ่นโรมัน ซึง่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเมอืงป้อมปราการยุคกลางทีโ่ดดเด่นแห่งหนึง่ของ

ประเทศฝร่ังเศส ส าหรับเมอืงการก์าสซอนนนั์น้ถกูแยกออกเป็นสองสว่น  

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%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
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- “Cité de Carcassonne” ซึง่เป็นสว่นเมอืงเกา่ทีถ่กูลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมอืง และ  

- “Ville basse” สว่นทีเ่ป็นเมอืงใหมเ่ป็นบรเิวณปรมิณฑลรอบตัวเมอืงเกา่   

น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการการก์าสซอนน ์(Fortress of Carcassonne) ป้อมปราการยคุกลางทีโ่ดดเด่น ซึง่

ภายในป้อมปราการนัน้ประกอบไปดว้ยถนนและโบสถส์มัยโกธคิ ซึง่อยู่เขตของก าแพงขนาดใหญ่จ านวน

สองชัน้และหอ 53 หอ เพือ่ลอ้มรอบปราสาทและอาคารโดยรอบก าแพง  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมปราสาทการก์าสซอนน ์(Carcassonne Castle) เป็นปราสาททีต่ัง้อยูภ่ายในรัว้ก าแพง

เมอืง อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางของการก์าสซอนน์ยคุกลาง ซึง่ต่อมาไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 อสิระใหท้า่นไดด้ืม่ด ่าและเก็บภาพปราสาทยคุกลางทีย่งัคงสภาพไดอ้ยา่ง

สมบรูณ์มาก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนารบ์อนน ์(Narbonne) (ระยะทาง 60 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  

- เมอืงทีม่เีสน่หต์ดิทางทะเลทางตอนใตข้องฝร่ังเศส เมอืงนี้เป็นอกีหนึง่เมอืงเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ยุค

โรมัน รมิฝ่ัง มหาสมทุรแอตแลนตกิ (Atlanctic Ocean) และเคยเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญในอดตีกอ่ตัง้ขึน้

ตัง้แต่ 118 ปีกอ่นครสิตกาล ในชว่งเวลาการวางรากฐานอาณานคิม บรเิวณเชือ่มต่อของประเทศสเปน

และอติาล ีภมูศิาสตรข์องเมอืงนารบ์อนนจ์งึนับไดว้า่อยูใ่นทีต่ัง้ส าคัญมาก  

น าทา่นเขา้ชมอารามฟ็องฟรอยด ์(Fonfroide abbey)  

- สรา้งขึน้ในปี 1093 เดมิเป็นโบสถเ์กา่ในอดตีทีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรมต่างๆ ปัจจุบันใชเ้ป็นทีจั่ดงานและ

นทิรรศการต่างๆ และภายในสวนก็มกีารจัดไมด้อกไมป้ระดับอยา่งสวยงามตามฤดูกาลอกีดว้ย น าท่าน

เขา้ชมความสวยงามยิง่ใหญ่ของอารามทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 11 อสิระใหท้่านเก็บภาพตาม

อธัยาศัย  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมองตเ์ปอลเิยร ์(Montpelier) (ระยะทาง 94 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Crowne Plaza Montpellier Corum Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ มองตเ์ปอลเิยร ์– ถ า้กรอตเดสเดมวัเซย ์– นมีส ์(พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิเทีย่วชมเมอืงมองตเ์ปอลเิยร ์(Montpelier)  

- อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและยงัเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 8 ของประเทศฝร่ังเศส และยังเป็น

เมอืงทีม่กีารเตบิโตเร็วทีส่ดุในรอบ 25 ปีทีผ่า่นมาของฝร่ังเศส  นอกจากนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัย

มองตเ์ปอลเิยร ์(Montpellier University) อกีหนึง่มหาวทิยาลัยเกา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย  

น าทา่นชมพลาซา เดอลา คอมเมด ี(Place de la Comedie)  

- จตรัุสหลักทีถ่อืวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วหลักของเมอืง บรเิวณโดยรอบจตรัุสประกอบดว้ยเหลา่อาคารทีม่ี

ความส าคัญทางประวัตศิาสตรม์ากมาย สว่นใจกลางจตรัุสนัน้เป็นทีต่ัง้ของลานน ้าพขุนาดใหญ ่หรอืทีม่กั

เรยีกกนัวา่ Three Graces  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั ประตชูยัฝร่ังเศส (Porte du Peyrou)  

- ตัง้อยูท่างดา้นตะวันออกของสวนรุกขชาตแิละสวนพฤกษศาสตร์ Jardin des plantes โดยซุม้ประตู

ออกแบบโดย Francois Dorbay การกอ่สรา้งแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1693 สถาปัตยกรรมการตกแต่งตาม

ซุม้ประตไูดจ้ารกึเหตกุารณ์ส าคัญจากรัชสมยัของพระเจา้หลยุสท์ี ่14  

ไดเ้วลาน าทา่นแวะชม มหาวหิารมองตเ์ปอลเียร ์ (The Cathedral of St.Pierre)  

- มหาวหิารตัง้แตย่คุศตวรรษที ่15 แหง่นีไ้ดรั้บการขนานนามว่าเป็นสถานทีใ่นแบบสถาปัตยกรรมโกธคิที่

ใหญ่โตทีสุ่ดในเมอืงมองต์เปอลีเยร ์และเป็นมหาวหิารที่ใหญ่ที่สุดในแควน้ล็องกด็์อก-รูซยีงอกีดว้ย 

มหาวหิารมองตเ์ปอลเียรไ์ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร ์เมือ่ปี ค.ศ. 1906 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ถ ้ากรอต เดสเดมัวเซย ์(Grotte des Desmoiselles) (ระยะทาง 45 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ี  

- ถ ้าลกึลับขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่นหบุเขาทางตอนใตข้องฝร่ังเศส  

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
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- ต านานการคน้พบถ ้าแหง่นี ้ ถกูเลา่ต่อๆกันมาจากรุ่นสูรุ่่นว่า ถูกคน้พบโดยบังเอญิโดยชายเลีย้งแกะ ซึง่

ไดต้ามหาแกะซึง่พลัดหลงจากฝงูไป จนกระทั่งพลัดตกลงไปในถ ้าอันมดืมดิความสงูกว่า 60 เมตร และ

หมดสตไิป และไดม้นีมิติรเห็นหญงิสาวกลุม่หนึง่เตน้ระบ ารอบตัวเขา ชายผูนั้น้รูส้กึตัวอกีทกี็พบวา่ตัวเขา

กลับออกมาอยู่นอกถ ้าแลว้พรอ้มกับแกะทีห่ายไป จงึไดต้ัง้ชือ่ถ ้าแห่งนี้ตามภาษาทอ้งถิน่ว่า ถ ้าแห่ง

เทพธดิากรอตโต ้หรอืถ ้าแหง่นางฟ้ากรอตโต ้ 

- นับจากปี ค.ศ.1931 ถ ้านีไ้ดถ้กูตดิตัง้ระบบรถรางแลว้ระบบไฟสอ่งสวา่ง และเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม

จนกระทั่งเป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดังของภมูภิาคนี ้ 

 น าทา่นเขา้ชมถ ้าหนิงอกหนิยอ้ยอนัน่าพศิวง ภายในตัวถ ้าจะมอีณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปีราว 14 องศาเซลเซยีส ชม

หนิงอกหนิยอ้ยทีถ่กูสรรคส์รา้งจากธรรมชาตไิดอ้ยา่งลงตัวและงดงาม  

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนมีส ์(Nimes) (ระยะทาง 64 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- เมอืงที่มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนานนับพันปี นับตัง้แต่สมัยจักรวรรดโิรมันเป็นตน้มา และยังเป็นแหล่ง

ทอ่งเทีย่วหลักอกีแหง่หนึง่ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส        

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั C Suite Hotel Nims **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีห่ก นมีส ์– เรอมแูลงส ์– นมีส ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงนมีส ์(Nims) ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน ซึง่มคีวามเกา่แกย่อ้นไปถงึยคุ

โรมนั นอกจากนีเ้มอืงนมีสย์งัเป็นทีรู่จั้กกนัในประวัตศิาสตรส์ าหรับสิง่ทอ  

น าท่านชม 3 โบราณสถานทีส่ าคัญแห่งเมอืงนีมส ์คอื อัฒจันทรแ์บบโรมันโบราณ (Arena), วหิารโรมัน 

(Maison Caree) และหอคอยมาญ (Tour Magne) ซึง่สถานทีท่ัง้สามยังคงอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ จนเมอืง

นมีสไ์ดถ้กูเรยีกเป็น"กรงุโรมแหง่ฝร่ังเศส" เลยทเีดยีว  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเรอมแูลงส ์(Remoulins) (ระยะทาง 23 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

30 นาท)ี เมอืงเล็กๆ ในจังหวัดการ ์แควน้ล็องกด็์อก-รซูยีง ทางตอนใตข้องฝร่ังเศส 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสะพานโรมนัปงดวูก์าร ์(Pont du Gard)  

- สะพานสง่น ้าโรมนัโบราณสรา้งโดยจักรวรรดโิรมนั สรา้งพาดผา่นแมน่ ้าการด์ง เป็นสว่นหนึง่ของระบบสง่

น ้าของเมอืงนมีส ์มคีวามยาวกวา่ 50 กโิลเมตร เพือ่สง่น ้าจากจากเมอืงอวูแ์ซส็  

- นักประวัตศิาสตรค์าดการณ์วา่สะพานถกูสรา้งราวครสิตศ์ตวรรษที ่1 โดยสะพานแห่งนี้จัดเป็นสะพานสง่

น ้าทีส่รา้งในสมัยจักรวรรดโิรมันทีย่ังคงสภาพทีส่มบูรณ์ทีส่ดุแห่งหนึง่ รองจากสะพานสง่น ้าแห่งเซโก

เบยี  

- ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1985 โดยองคก์ารยเูนสโก  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงนมีส ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั C Suite Hotel Nims **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีเ่จ็ด นมีส ์– ซาลง เดอ โพรวองซ ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต – วาลองโซล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ซาลง เดอ โพรวองซ ์(Salon de provence) (ระยะทาง 76 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) เมอืงเกา่แกอ่กีเมอืงหนึง่ของโพรงวองซ ์ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างเมอืงมารก์เซย ์และเมอืงเอ็กซอ์อง

โพรวองซ ์    

น าทา่นเดนิชมเมอืงเกา่ซึง่ยงัคงกลิน่อายของอารายธรรมยคุศตวรรษที ่17 ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

เริม่จากจัตรัุส Crousillat (Place Crousillat)  ตอ่ไปยงัศาลาวา่การประจ าเมอืง (City Hall) และผ่านชมบา้น

ของนอสตราดามุส (ปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร)์ หรอื มแีชล เดอ นอสทรด์าม (Michel de 

Nostredam)  นักโหราศาสตรช์ือ่ดังของโลก ผูซ้ ึง่ใชช้วีติในบัน้ปลาย ณ เมอืงนีก้วา่ 19 ปีกอ่นสิน้ชวีติลง  
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จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรูปกับ Chateau de l'Emperi ป้อมปราการกึง่ปราสาทยคุศตวรรษที่ 9 ซึง่อดตีเป็นที่

พ านักของขนุนางประจ าเมอืงหรอืผูค้รองเมอืง ไมว่่าจะเป็น อารค์บชิอปแห่ง Arles  รวมถงึจักรพรรดโิรมัน

อนัศักดิส์ทิธิ ์ 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มคอารเ์ธอรเ์กรน ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต (Mc Arthurglen Shopping Outlet) อสิระให ้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้และเสื้อผา้แบรนด์เนมทัง้ H&M, ZARA, 

BENETON, TOPSHOP และอืน่ๆอกีมากมาย 

**** อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็ม **** 

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวาลองโซล (Valensole) (ระยะทาง 116 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.)  

 อสิระใหท้า่นไดช้ม ทุง่ลาเวนเดอร ์ทีก่วา้งใหญไ่กลสดุลกูหลูกูตา ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเพือ่เก็บความประทับใจ

หรอืเลอืกซือ้สนิคา้แปรรปูจากดอกลาเวนเดอรไ์ดต้ามอธัยาศัย  

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูท่างเรอืเมอืงมารก์เซย ์(ชว่งฤดูกาลลาเวนเดอร ์คอื ชว่ง พฤษภาคม – กรกฎาคม

ของทุกปี หากไมใ่ชช้ว่งดังกล่าวจะมกีารปลูกพชือยา่งอืน่แทน) ส าหรับชว่งหนา้หนาว จะน าท่านเทีย่วชม

เมอืงซนีองค ์และ น าทา่นเขา้ชมโบสถน์อเทรอดาม เดอ ซนีองค ์(Notre Dame De Senanque) แทน  

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมารก์เซย ์(ระยะทาง 101 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.25 ชัว่โมง) 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Mercure Marseille Center Prado Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด มารก์เซย ์– ตลูง – นซี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเขา้ชมโบสถน์อทเทอดาม เดอลาการด์ (Basilique Notre-Dame de la Garde) ตัง้อยูบ่นยอดเขา  

- โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้อยา่งงดงามดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ โดยมรีูปพระแมม่ารเีป็น

องคป์ระธาน เลา่กนัวา่ในสมยักอ่นคนแถบนีม้กัมาขอพรกบัพระนางเพือ่ใหก้ารเดนิเรอืปลอดภัย และเมือ่
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เดนิเรือปลอดภัยกลับมาแลว้ก็มักจะน าเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแกบ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปทาง

เทศบาลเมอืงไดป้รับปรงุใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นอนุสรณ์สถานอนัศักดิส์ทิธิแ์ละกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่

มชี ือ่เสยีงของเมอืงมารก์เซย ์ 

ไดเ้วลาน าทา่นเทีย่วชมบรเิวณเมอืงเกา่ (Old town) และท่าเรอืทีม่เีรอืยอรช์นับรอ้ยล าจอดเรยีงรายนับเป็น

อกีหนึง่ทัศนยีภาพทีส่วยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตลูง (Toulon) (ระยะทาง 68 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- อกีหนึง่เมอืงทา่ทางทะเลและฐานทัพเรอืทีส่ าคัญของฝร่ังเศสในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน มอีูเ่รอืและคลัง

แสงของกองทัพเรอื นอกจากอุตสาหกรรมหลักของเมอืงซึง่ท าการต่อเรอืแลว้ ยังมอีุตสาหกรรมอืน่ๆ 

เชน่ การประมง การผลติเหลา้องุน่ โรงงานกระดาษ โรงงานยาสบู ฯลฯ  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ และ ถา่ยรปูกบัจัตรัุสใจกลางเมอืง (Place de la liberte)  

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีนั์กเดนิเรอืคนส าคัญ Genie De Navigation และโอเปร่าเฮาสแ์ห่งเมอืงตู

ลง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ในเมอืงทีส่วยงามตดิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนไดต้ามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนซี (ระยะทาง 149 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ellington Nice Center Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ นซี – อองตบีส ์- อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอองตบีส ์(Antibes)  

- ตัง้อยู่ใกลก้ับเมอืงนีซ มเีสน่ห์เยา้ยวนของเฟรนชร์เิวยีร่า ผสมผสานกับวัฒนธรรมศลิปะทีรุ่่งเรอืงและ

ประวัตศิาสตรข์องกรกีและโรมันทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ  เมอืงนี้เริม่ดว้ยการเป็นอาณานคิมกรกีทีช่ ือ่ว่าอันตโิป
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ลสิ ซึง่ในทีส่ดุไดก้ลายมาเป็นอาณาจักรโรมนั และการคา้มบีทบาทส าคัญในประวัตศิาสตรข์องอองตบีส ์

แต่ในชว่งครึง่แรกของศตวรรษที ่20 ยคุสมัยใหมไ่ดเ้ริม่ตน้ขึน้ โดยกลายเป็นจุดหมายการพักผ่อนตาม

แฟชัน่ของเหลา่คนดังอยา่งเชน่ ชารล์ ีแชปปลนิ, มารล์นี ดทีรชิ และเอฟ สก็อตต ์ฟิตซเ์จอรัลด ์ 

น าท่านเทีย่วชมเมอืงอองตบีส ์ซึง่แบ่งออกเป็นสองส่วน โดยพืน้ทีช่ายหาดชอูานเลแปงส ์อยู่ทางฟากชู

อานเลแปงส ์โรงแรมและตน้ปาลม์เรยีงรายไปตามผนืทรายขาวและผนืน ้าทีอ่บอุ่น เมือ่อยูใ่นพืน้ทีน่ี ้ 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารชอูานเลแปงส ์ปาเลสเ์ดสก์งเกรส ์ทีม่หัศจรรยเ์หนือค าบรรยาย ชืน่ชมกับการ

ออกแบบทีท่ันสมยั โครงสรา้งทีเ่ป็นวงร ีระแนงคลมุรปูตาขา่ย  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมวหิารอองตีบส ์(Antibes Cathedral) ซึง่อยู่ทางฟากตะวันออกของตัวเมอืง ชม

ดา้นหนา้อาคารสแีดงสลับขาวสไตลอ์ติาเลยีน ซึง่มอีายยุอ้นกลับไดถ้งึตอนบรูณะปฏสิังขรณ์ในศตวรรษที ่

18   

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑปี์กสัโซ (Picasso Museum) ซึง่ตัง้อยูใ่นปราสาททีเ่ป็นบา้นของศลิปินชาว

สเปนผูน้ีเ้ป็นเวลาหกเดอืนใน ค.ศ. 1946  

น าทา่นเดนิชมผลงานศลิปะอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจในแกลเลอร ีซึง่รวมถงึจติรกรรมและภาพวาดของปิกัสโซและ

ผลงานโดยศลิปินทา่นอืน่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินซี (NCE) เพือ่เชคอนิและท า Tax Refund  

16.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินีซกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK1816 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชั่วโมง) 

บรกิาร อาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 

21.20 น. เดนิทางมาถงึนครอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่บิ อสิตนับลู - กรงุเทพมหานคร 

 

01.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่ TK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิาร

อาหารค า่และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั สเปน – อนัดอรร์า – รเิวยีรา่ – ลาเวนเดอร ์

ราคาทวัร ์99,900 บาท :   17-25 ม.ิย. 65 / 15-24 ก.ค. 65 / 7-16 ส.ค. 65 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  ม.ิย. – ส.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  99,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 19,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 93,900 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  29,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ – หักคา่ใชจ้า่ย ( BKK-BCN//NCE-BKK) 24,000 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วไอบเีรยี - รเิวยีรา่ (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 กก.) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, ประกนัภัยทางอากาศ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศฝร่ังเศส และสเปน 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้ฝร่ังเศส 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเสน้ทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าของทา่นเอง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไม่ไดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม ่60 

วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วนั หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วนั หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทัวร ์    (สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วนั) 
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***ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุ

กรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ

เพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านึงและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื 

ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรือสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวร์จัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อน

เดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีท่่านช าระ

มาแลว้  หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากทา่น

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สี

เลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชย

คา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 

20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
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เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


