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(LAVENDER) PROVENCE – RIVIERA - ALPS - ITALY 11 DAYS (EK) 

ฝรั่งเศสใต้ – อิตาลี  (เทศกาลลาเวนเดอร์) 
 โพรวองซ์ - ริเวียร่า - เอลป์ - ชิงเกว่ แตร์เร - มลิาน   

11 วัน 9 คืน / BY EMIRATE AIRLINE (EK)  
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เสน้ทางสุดสวยที่ท่านตอ้งไปเยือนใหไ้ดส้กัครั้ง 

>> ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ LAVENDER FIELD แหล่งปลูกลาเวนเดอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในฝร่ังเศส  
>> ขึน้เคเบิล้ไฟฟ้าสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา Mont Blance ยอดเขาสูงท่ีสุดในยุโรป 
>> ชมหมู่บ้าน Cinque Terre  หมู่บ้านชาวประมงหน้าผาบ้านริมทะเลอติาล ี 
>> ชมหมู่บ้าน Gordes หนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝร่ังเศส (Unseen) 
>> หมู่บ้านบนภูเขา Eze สวยระดับโลกของริเวียร่า  (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen) 
>> หมู่บ้านแห่งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์ 
>> เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy หนึ่งในเมืองคูคลองท่ีสวยติดอนัดับโลก (Unseen) 
>> ชมเมือง  Menton เมืองท่ีสวยท่ีสุดของริเวียร่า  (Unseen) 
>>  ชมเมือง  MARSEILLE  เมืองท่าในเขตรอเวียร่าที่ขึน้ช่ือว่าสวยท่ีสุด   
>> ชมเมือง Avignon   /  AIX EN PROVENCE เมืองแสนสวยเขตโพรว๊องซ์  
>> สะพานส่งน ้าโรมัน  Pont du Gard อายุกว่าพนัปี   
>> ชมโบสถ์ Abbaye de Sénanque โบสถ์แสนสวย  
>> เมืองสวยหรูหราระดบัโลกในริเวียร่า Nice / Cannes / Monaco  
>> ชมเมือง Milan เมืองแฟช่ันของโลก  

>> ช้อปป้ิง Serravalle Designer Outlet 
>> ชิม WINE TASTING   
   

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

พิเศษเมนู 

Seafood / ไทย / สเต็ก /ไวน ์

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ดไูบ - เจนวีา 
07.00 น.           คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9-10  

สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความ
สะดวก ดา้นสัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

09.55 น.          ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 375 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
14.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 083 
19.45 น. ถึงสนาบินเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  
ที่พกั CROWNE PLAZA HOTEL GENEVA หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่สอง (2) เจนีวา – อวีวัร์ (ฝร่ังเศส) – อานซ่ี  -  ชาโมนิกซ์  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านชมเมือง เจนีวา (GENEVA) เมืองศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติเมืองท่ีตั้ง
องคก์รระดบัโลก อาทิองคก์ารการคา้โลก(WTO) จากนั้นน าท่านชมเมืองเจนีวา เร่ิมจากน าท่าน 
ชมน ้าพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) อนุสาวรียก์ารรวมชาติและนาฬิกาดอกไม ้อิสระเดิน
เล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่หมู่บา้น อวีัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 25  กิโลเมตร // ใช้
เวลา 40 นาที ) ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี เป็นเมืองในยคุกลางของยโุรป 
ท่ียงัมีการอนุรักษเ์ก็บรักษาปราสาท ประตเูมือง และก าแพงเก่าแก่เอาไว ้ปัจจุบนัถูกจดัให้เป็น
หน่ึงในหมู่บา้น 18  ท่ีสวยท่ีสุดของฝร่ังเศส โดยไดฉ้ลองอายคุรบ 700 ปี ในปี 2006 และยงั
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ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ท่ีสุด ตวับา้นเรือนถูกประดบัดว้ยดอกไม้
ไม่วา่ จะฤดูไหนก็ตามจนไดรั้บรางวลั “Four Flowers” ระดบัยโุรป จนไดรั้บการขนานนามวา่ 
หมู่บ้านดอกไม้  และไดรั้บรางวลั International Trophy for Landscape และพชืสวน และยงั
ไดรั้บเป็น “หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส” (Les Plus Beaux Village de France)   

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านสู่เมือง อานซ่ี (Annecy) (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองเก่า
เลก็ๆ น่ารักท่ีอยูท่่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอนัดบัความสวยงามของโลก) และ
เทือกเขาเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศท่ีสวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุห่่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 
กิโลเมตร จากนนั้นน าท่านชมเมืองเก่า น าท่านถ่ายรูปกบั Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน ้า ตั้ง
โดดเด่นอยูใ่นคลอง เคยเป็นท่ีอาศยัของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษท่ี 12  แต่อีก 200 ปีก
ลายสภาพเป็นศาล จากนั้นก็เป็นคุก แลว้มาเป็นโรงกษาปณ์ ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นท่ีท าการของรัฐ
ในศตวรรษท่ี 15 แลว้  กลบัมาเป็นคุกใหม่อีกคร้ังในช่วงปฏิวตัฝร่ังเศส  จนถึงปี 1986 ทางการ
ฝร่ังเศสไดเ้ขา้บูรณะใหม่ ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์แสดงนิทรรศการ ประวติัศาสตร์ของเมืองอา้นซี 
และซาววั และปัจจุบนัมุมของอาคารแห่งน้ีก็ยงัใชเ้ป็นสัญญาลกัษณ์ ของเมืองดว้ย ถือเป็นอกี
หนึง่สัญลกัษณ์ท่ีถูกถ่ายไว้มากท่ีสุดในฝร่ังเศส  อิสระใหท่้านเดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ 
หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกสินคา้พื้นเมือง ตามอธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โร
แมนติคสุดๆ   
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) (ระยะทางประมาณ 95  
กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.15 ชม.) เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีนกัเล่น
สกีและนกัปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลงัค์ (MONT BLANC) 
เป็นจุดหมายปลายทาง  

 
ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  MONT BLANC HOTEL CHAMONIX  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัที่สาม (3)   เคเบิล้ไฟฟ้า AIGUILLEDU MIDI ชมววิมองบลงัค์ -  - เกรอนอบ   
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

 
จากนั้นน าท่านนัง่เคเบ้ิลไฟฟ้าข้ึนสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi)  ดว้ยความสูงระดบั 
3,842 เมตร เป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  ถูกสร้างข้ึนเมือปี คศ  1955  ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 
จากสถานีน้ีท่านสามารถมองเห็นยอด เขา ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป (สูงกวา่จุงฟราวน)์ และสูง
เป็นอนัดบัท่ี 11 ของโลก ท่ีมีความสูง 4,807 เมตร  

 
อิสระใหท่้านชมวิวหรือท ากิจกรรมต่างๆ  ตามอธัยาศยั 



(LAVENDER) PROVENC – RIVIERA – ALPS -  ITALY 11 Days (EK)  ฝร่ังเศสใต ้– อิตาลี 11 วนั (EK)      7 | P a g e  
 

 
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่างเมืองชาโมนิกซ ์ 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านชมเมืองชาโมนิกส์ ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาสูง อิสระใหท่้านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง 
ชาโมนิกซ์ ท่ีเป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบา้นเรือนไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท่้าน
เดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของฝากของท่ีระลึกมากมายกบับรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา
สูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลงั ท่ีสูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยโุรป 
และ อนัดบัท่ี 11 ของโลก  
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   อิสระใหท่้านชมเมืองหรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เกรอนอบ (Grenoble) (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร  ใชเ้วลา 
2 ชม.)  เมืองศูนยก์ลางของเฟรนชแ์อลป์  เป็นเมืองมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือ และเป็นแหล่งเล่นสกีท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีก และเคยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1968 อีกดว้ย  ผา่นชม
สถานท่ีส าคญัๆของเมือง เช่น อาคารรัฐสภาของเมือง ฯลฯ   

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั 
ที่พกั         PARK HÔTEL GRENOBLE - MGALLERY หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
                        หมายเหตุ : โรงแรมมีจ ากดัหากเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิพกัเมืองข้างเคียง  

วนัที่ส่ี (4)   เกรอนอบ  - ปงดูการ์ - อาวญิง - PALAIS DES PAPES    
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานส่งน า้โรมัน ปงดูการ์ (PONT DU GARD) (ระยะทางประมาณ 
230 กิโลเมตร  ใชเ้วลา 3 ชม.)  เป็นสะพานตั้งขวางแม่น ้าการ์ดง ทางตะวนัตกของอาวีญงราว 20 
กิโลเมตร เป็นสะพานส่งน ้าโบราณในยคุโรมนัเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี สร้างดว้ยหินหอ้นมหึมาทอด
ขา้มแม่น ้าการ์ดง (Gardon) เป็นส่วนหน่งของระบบส่งน ้าจากเมืองนีมส์ดว้ยระยะทางประมาณ 
50 กิโลเมตร มีความสูง 50 เมตร ยาว 275  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลก (UNESCO)  ปี 1985  
อิสระใหท่้านถ่ายรูปกบัปงดูการ์จนเป็นท่ีพอใจ    
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิญง (AVIGNON) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร  ใชเ้วลา 30 นาที)  
เมืองยคุกลางท่ีพระสันตะปาปาคลีเมนตท่ี์ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุน่วายทางการเมืองมาตั้ง
ศูนยก์ลางทางศาสนาข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14 ปัจจุบนัมีช่ือเสียงอยา่งมากทางดา้นศิลปะ และ
บนัเทิงจุดสนใจท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาชมกนัมาก คือ เมืองโบราณท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ และ
ช่วงเวลาท่ีมีผูค้นหลัง่ไหลมามากท่ีสุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาแห่ง
เทศกาลดนตรี และการแสดง ซ่ึงมีมากมายหลากหลายชนิด เพราะไมไ่ดจ้ ากดัเฉพาะแค่ดนตรี
คลาสสิคเท่านั้น น าท่าน ชมเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองเก่าในยคุกลางท่ียงัคงความงดงาม 
และคลาสสิกท่ีสุดจนไดรั้บการขนานนามวา่ “The Jewels of the Southern Rhone” ปัจจุบนั
ก าแพงเมืองลอ้มรอบวงัพระสันตะปาปา และส่ิงก่อสร้างยงัคงไวซ่ึ้งความสมบูรณ์ในอดีต จึงท า
ใหเ้มืองอาวิญงกลายเป็นสถานท่ีส าคญัของแควน้โปรวองซ์ ดงัเดิม  น าท่านขา้ชม พระราชวัง
ของสันตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ท่ีสร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็น
ท่ีประทบัขององคพ์ระสนัตะปาปาถึง 10 พระองค ์แมจ้ะถูกท าลายไปจากการเกิดเพลิงไหมใ้น
บางส่วนแต่ก็ไดรั้บการบูรณะ และกลบัเป็นเหมือนดงัเดิม  ใหท่้านถ่ายรูปกบัสะพานเซนต์เบเน
เซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรือสะพานแห่งเมืองอาวิญง (Pont d’Avignon) สะพานคอนกรีต
โบราณขาดเหลือไม่ถึงคร่ึง ท่ีใชใ้นการขา้มแม่น ้าโรนน ์ปัจจุบนักลายเป็นเคร่ืองหมายการ
แบ่งแยกดินแดนของฝร่ังเศสกบัคริสตจกัรท่ีไม่ราบร่ืน เป็นสะพานท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกจากบท
เพลง (ซูริ เลอ ปองต ์ดาวิญง) ท่ีโดดเด่นสะดุดตามากท่ีสุด 
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น าท่านเดินเล่นชมเมืองอาวิญง  เมืองท่ีคงอนุรักษศิ์ลปะในยคุกลางไวไ้ดอ้ยา่งดี  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้พื้นเมืองหรือเลือกนัง่ด่ืมกาแฟ ชมบรรยากาศของเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          GRAND HOTEL AVIGNON หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั 2 คืน) 
                        หมายเหตุ : โรงแรมมีจ ากดัหากเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิพกัเมืองข้างเคียง  
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วนัที่ห้า (5)    อาวญิง – Abbaye de Sénanque - หมู่บ้านกอร์ด – บอนนิเยอ – Wine Tasting –  
                      อาวญิง 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แอ๊บบีเ้ดอซีนอคค์ (Abbaye de Sénanque) (ระยะทางประมาณ 45  
กิโลเมตร  ใชเ้วลา 45 นาที ) ใหท่้านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบั ส านกัสงฆเ์ก่าท่ีไดรั้บการก่อสร้าง
มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12   

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกอร์ด (Gordes) (ระยะทาง 10  กิโลเมตร  ใชเ้วลา 15 นาที ) เมืองเก่าแก่ท่ี
มากดว้ยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง ลกัษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา และ
ปลูกลดหลัน่กนัมาตามไหล่เขามีบา้นเรือนท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของ
โพรวองซ์ รอบนอกของหมู่บา้น น้ีเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นหิน 6,000 ปี (Le village des Bories) หมู่บา้นหิน
เก่าแก่ท่ีสร้างดว้ยการน่าหินมาวางเรียงรายโดยไม่ไดใ้ชว้สัดุเช่ือมใดๆความสวยงามและความเป็นเอกลกัษณ์
ท าใหไ้ดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส(Les Plus Beaux Village de France) 
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กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมือง บอนนิเยอ (Bonnieux) (ระยะทาง 18  กิโลเมตร ใชเ้วลา 
25 นาที )  หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส (Les Plus Beaux Village de France) เป็นหน่ึง
ใน "หมู่บา้นบนเนินเขา" อนัเก่าแก่ สร้างข้ึนบนท่ีราบสูง ซ่ึงท่านจะสามารถชมวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงามของหุบเขาเบ้ืองล่าง น าท่านเดินทางสู่ Château la Canorgue เพื่อชิมไวน์คุณภาพดี 
(Wine Tasting) โดยตั้งอยูท่ี่ใจกลางอุทยานธรรมชาติประจ าภูมิภาค Luberon ในปี 1970 Jean-
Pierre Margan ผูบุ้กเบิกดา้นเกษตรอินทรียเ์ร่ิมตน้การดูแลไร่องุ่นและเร่ิมผลิตไวน์คุณภาพสูงท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตวั ถือเป็นกิจการของครอบครัวมากวา่กวา่ 200 ปี  
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จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอาวีญง  (ระยะทาง 49  กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที ) 
ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          GRAND HOTEL AVIGNON หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่หก (6)   อาวญีง – ชมสวนลาเวนเดอร์ - เอก็ซ์ ออง โพรวองส์ - มาร์กเซย 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่งปลูกลาเวนเดอร์  (LAVENDER FIELD) โดยในเขตโพรวองซ ์
เป็นแหล่งปลูกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส เป็นพื้นท่ีในการจดันิเทศกาลลาเวนเดอร์ทุกปี ให้
ท่านชมทุ่งลาเวนเดอร์ ท่ีกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา ใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเตม็อ่ิม 
หรือเลือกซ้ือของฝากท่ีแปรรูปมาจากลาเวนเดอร์   

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ (AIX EN PROVENCE) 
(ระยะทางประมาณ 70  กิโลเมตร  ใชเ้วลา 1 ชม. ) เมืองท่ีข้ึนช่ือวา่มีความสวยงามท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของฝร่ังเศส 
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กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินเล่นชมเมือง เพื่อสัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ พร้อมชมอาคารบา้นเรือนสไตล์
บาร็อคท่ีหรูหรา ซ่ึงอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมยัโรมนัท่ีมีความรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก ต่อมามี
การปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารท่ีสวยงามมากข้ึน ปัจจุบนัจึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคญัเมืองหน่ึง โดยเฉพาะช่วงท่ีมีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม อิสระใหทุ้กท่านเดิน
ชมเมืองตามอธัยาศยั   
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  น าท่านเดินทางสู่เมืองมาร์กเซย (Marseille) (ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) 
เป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศฝร่ังเศส อาหารทะเลสด มีความสวยงามของธรรมชาติและ
สถาปัตยกรรม 

  
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  NH COLLECTION MARSEILLE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัที่เจ็ด (7)   มาร์กเซย – คานส์ - นซี 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  
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น าท่านเขา้ชม มหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ลา การ์ด (The Church of Notre-Dame de la Garde) 
วา่กนัวา่มหาวิหารแห่งน้ีศกัด์ิสิทธ์ิเร่ืองการขอพร และถา้อยากใหส้ัมฤทธ์ิผลโดยง่าย ชาวเมือง
เช่ือกนัวา่ การเดินเทา้ข้ึนไปสักการะจะขลงักวา่ (น่าจะใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 45 นาที) เม่ือกา้วเทา้เขา้
ไปในมหาวิหาร ทั้งสองฝ่ังของโถงกลาง จะเตม็ไปดว้ยป้ายหินสลกัช่ือพร้อมค าขอบคุณ บางคน
น าส่ิงของมาสักการะแทน เราจึงจะไดเ้ห็นภาพเขียนเก่าแก่ ของตกแต่งอยา่งเรือไมแ้กะสลกั 
รวมทั้งของมีค่าต่างๆ ประดบัอยูท่ ัว่ มหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ลา การ์ด เป็นสถาปัตยกรรม
แบบนีโอไบเซนไทน์ สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 บนยอดโดมมีรูปป้ันพระแม่มารีและพระบุตร 
สร้างข้ึนจากทองแดงและทองค าเปลว ภายในสวยงามเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะเพดานท่ีเตม็ไปดว้ย
ลวดลายสุดวิจิตรบรรจง ขอ้ส าคญัส าหรับนกัท่องเท่ียว น่ีคือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ จึงควรใชเ้วลา
อยา่งเงียบสงบเพื่อแสดงความเคารพ วิวระดบั to die for 360 องศา มองเห็นไดร้อบเมืองมาร์ก
เซยจากบริเวณมหาวิหารนอเทรอดาม เดอ ลา การ์ดคือท่ีสุดของหวัใจ เราจะไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่
ของเมืองท่ีไม่ไดมี้ตึกสูงแบบเมืองทนัสมยั แต่เตม็ไปดว้ยบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีคุมโทนไป
จนสุดลูกหูลูกตา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) (ระยะทางประมาณ 190 
กิโลเมตร  ใชเ้วลา 2 ชม. 20 นาที ) เมืองชายทะเลเลก็ๆท่ีมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็นเมือง
ท่ีใชส้ถานท่ีในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพกบั PALAIS DES FESTIVALS ท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานประกวด
ภาพยนตร์ และ ศูนยป์ระชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงจากฮอลลีวูด้มาประทบัเอาไวบ้นพื้นซีเมนต ์ผา่นชมวิวทิวทศัน์ของเมืองบริเวณถนนลา 
กรัว เซต ยา่นเดินเท่ียวริมทะเลท่ีทนัสมยัท่ีสุดในโลก เรียงรายไปดว้ยทิวแถวของตน้ปาลม์ ร้านบู
ติก และร้านคา้มีระดบั   
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) (ระยะทางประมาณ 30  กิโลเมตร  ใชเ้วลา 50 นาที )
เมืองพกัตากอากาศทางท่ีเรียกวา่ เฟรนชริ์เวียร่า มีชายทะเลท่ีสวยงาม ซ่ึงเร่ิมกลายเป็นสถานตาก
อากาศยอดนิยมของคนองักฤษ และ ชาวยโุรปมาตั้งแต่สมยัวิคทอเรีย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเดินทาง
มานีส เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ชายหาดของ นีซไมใ่ช่หาดทราย แต่จะเป็นหินกอ้นเลก็ๆท่ีไม่
คม ซ่ึงคือเสน่ห์อีกอยา่งหน่ึงของเมืองนีส  น าท่านชมเมืองนีซ  เมืองซ่ึงอุดมไปดว้ย
สถาปัตยกรรม และวฒันธรรมชั้นเยีย่ม ซากปรักหักพงั พิพิธภณัฑ ์ร้านเส้ือผา้ ตลาดกลางแจง้ 
ภตัตาคาร อนัเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยีย่มชม ถ่ายภาพกบัโบสถน์อร์ทเทรอดามของ
เมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถท่ี์ไดรั้บการออกแบบสไตลโ์กธิ
คอยา่งชดัเจน เคยถูกสร้างข้ึนใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868 ออกแบบโดยสถาปนิก C. 
Lenormand เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของเมืองและเป็นอาคารทางศาสนาแห่งแรกท่ีมีความทนัสมยั 
ตั้งโดดเด่นสง่างามกลางถนนสายหลกัในเมือง จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงบริเวณจตัุรัสมาสเซนา 
(Place Massena) บริเวณท่ีเป็นจุดคมนาคมท่ีส าคญัแห่งหน่ึง ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านแฟชัน่ และน ้าหอม 
อนัเป็นท่ีตั้งของหา้งช่ือดงั Nice Etoile และ Galeries Lafayette อิสระทุกท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พกั          LE MERIDIEN HOTEL NICE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
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วนัที่แปด (8)   นีซ– เอเซ่ – โมนาโก – มองเต คาร์โล - มองตอง - เจนัว (อติาล)ี    
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ัก  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอเซ่ (EZE VILLAGE) (ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้
เวลา 20 นาที )หมู่บา้นโบราณแห่งน้ี มีประวติัศาสตร์มายาวนาน มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 และ มี
ทศันียภาพท่ีงดงามโอบลอ้มไปดว้ยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงั ท่ี
ตอ้งบอกกนัปากต่อปาก เดินทางถึง หมู่บา้นเอเซ่ หมู่บา้นท่ีแสนจะน่ารัก อบอุ่น คึกคกัไปดว้ย
นกัท่องเท่ียวหลากหลายชาติ เป็นหมู่บา้นเลก็ๆกะทดัรัดแต่แฝงดว้ยเสน่ห์ในแบบของตวัเอง ท่ี
ท่านไม่ควรพลาดมาเยอืน หากไดม้าเยอืนแถบน้ี อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  
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จากนั้นน าท่านทางสู่ โมนาโค (Monaco) (ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใชเ้วลา 10 นาที )ท่ีตั้ง
อยูท่่ามกลางทอ้งทะเลอนังดงาม ผา่นชมมหาวิหารเซนตนิ์โคลสั ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ท่ี
เคยใชจ้ดังานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจา้หญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค น าท่าน 
ถ่ายภาพกบัปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปราสาทท่ีประทบัของเจา้ชายแห่งรัฐ 
จากนั้นอิสระใหท่้านชมวิวทิวทศัน์ท่ีขนาบดว้ยท่า จอดเรือยอร์ชอนัหรูหราซ่ึงแสดงถึงความมัง่
คัง่ และร ่ารวยของดินแดนแห่งน้ี  

 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเต คาร์โล (MONTE CARLO) เมืองใหม่ท่ีตั้งอยูท่างตอน
ปลายของฝร่ังเศส น าท่านถ่ายภาพกบัความหรูหราของคาสิโนแห่งมองเต คาร์โล ซ่ึงปัจจุบนัเป็น
แหล่งเศรษฐกิจท่ีส าคญัของเมือง  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มองตอง (MONTON) (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
20 นาที ) เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ Pearl of France  หรือ ไข่มุกแห่งฝร่ังเศส และไดรั้บการ
ยอมวา่เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดของริเวียร่าฝร่ังเศส เมืองมองตอง เป็นเมืองพรมแดนฝร่ังเศส อิตาลี 
ซ่ึงคร้ังหนึงเคยเป็นของอิตาลี โดยเมืองมองตองถือก าเนิดข้ึนคร้ังแรกในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 จาก
การตั้งถ่ินฐานของชาวอิตาลี แต่ต่อมากลายเป็นของฝร่ังเศสในช่วงนโปเลียนท่ี3 เมืองมองตอง
เป็นเมืองท่ีมีอากาศดีจึงเป็นแหล่งปลูกมะนาวท่ีส าคญัของฝร่ังเศส และทุกๆปีจะมีการจดังาน
เก่ียวกบัมะนาว ถือเป็นงานท่ีส าคญัของเมืองแห่งน้ี น าท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด และท่าเรือจุด
จอดเรือยอช ซ่ึงเป็นจุดท่ีท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศของเมืองเมืองไดท้ั้งหมด จนไดเ้วลา
สมควร  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม. 
)หน่ึงในเมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยงัเป็นรัฐอิสระท่ีตั้งอยูท่ี่ลิกูเรีย ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ฝ่ังทะเลอิตาลีท่ีมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 และดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสม
ต่อการเดินเรือน่ีเอง จึงส่งผลใหเ้มืองเจนวักลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทางฝ่ังตะวนัตกของอิตาลี   

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          THE BRISTOL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
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วนัที่เก้า (9)    เจนัว -  ลา สเปเซีย –  หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร  - เจนัว 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 30 
นาที) เมืองท่าท่ีเป็นประตูสู่ 5 หมู่บา้นริมทะเลท่ีสวยท่ีสุดในโลก  จากนั้นน าท่านนั่งรถไฟสู่
หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเลก็ๆท่ีตั้งอยูบ่น ชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี 
CINQUE TERRE มีความหมายวา่ หา้ดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง
ไดแ้ก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL 
MARE โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ 
และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกด้ว้ย (UNESCO) เราน าท่านชม
หมู่บา้นเพียงบางส่วน  เช่น หมู่บา้น RIOMAGGIORE 

 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
                         หมู่บ้าน VERNAZZA 
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หมู่บ้าน MANAROLA 

 
ช่วงเย็นๆน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมพกั  อสิระให้ทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย  

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองโรงแรมที่พัก 
ที่พกั          THE BRISTOL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
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วนัที่สิบ (10)    เจนัว  - Serravalle Designer Outlet  - มิลาน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมท่ีพกั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) 
เตม็ไปดว้ยร้านคา้ใน Serravalle มีทั้งหมดกวา่ 180 ร้าน สินคา้แฟชัน่แบรนดอิ์ตาลีและแบรนด์
เนมระดบัโลกอ่ืนๆ เช่น Gucci, Burberry, Prada,Benetton, Armani, Nike, Adidas, Michael 
Kors, Calvin Klein เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหาร และคาเฟ่หลากหลายใหเ้ลือกใชบ้ริการอีกดว้ย 

กลางวัน       อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (คืนเงินให้ท่านละ 30 ยูโร) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) ( ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) 
เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูใ่นแควน้ท่ีราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองท่ีมีช่ือเสียง
ในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส 
ลอนดอน และ โรม   

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) 

สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองซ่ึงมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ย หินอ่อนสีขาวใน
ศิลปะแบบโกธิคใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปีปัจจุบนัเป็นโบสถแ์คธอลลิ์กท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อนัดบั 4 ของโลก สูง 157 เมตรกวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปีค.ศ. 
1386 ใชเ้วลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทท่ีมีปลายยอดแหลมกวา่ 135 
ยอด อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพื่อท าการเช็คอินและท าภาษี 
22.20 น.          ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 092 

วนัที่สิบเอด็ (11) ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 372 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคณุท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

20 – 30 มิถุนายน 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 45,000 

28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2566 189,900 189,900 180,900 175,900 45,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15  ท่านขึน้ไป สูงสุด 20 ท่าน ** 
** หากต ่ากว่า 15  ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเดินทาง 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่ 
*****หากโรงแรมไม่มีห้องพกั 3 ท่าน จะบงัคบัเปิดห้องแยกเป็น 2 หอ้ง มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม*** 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
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8. ทิปคนขบัรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

 
หมายเหตุ 

*** กรณวีีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 
        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
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◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่า ทางสถานฑตูเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่นืเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
 


