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UNSEEN PROVENCE – RIVIERA - ALPS 10 DAY (TG) 

เส้นทางเจาะลึก  

 โพรวองซ์ -  ริเวียร่า  - เอลป์  
(ฝร่ังเศสใต้  - อิตาลี) 

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บนิตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เสน้ทางสุดสวยท่ีท่านตอ้งไปเยือนใหไ้ดส้กัครัง้!!  

>> ขึน้เคเบิล้ไฟฟ้าสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมววิยอดเขา Mont Blance สูงทีสุ่ดในยุโรป 

>> ชมธารน า้แขง็ Mer de Glace ธารน ้าแขง็ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศฝร่ังเศส 

>> ชมหมู่บ้าน Gordes หน่ึงในหมู่บ้านสวยของฝร่ังเศส (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Rousillon  หมู่บ้านสีแดงสุดสวย (Unseen) 

>> เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy หน่ึงในเมืองคูคลองทีส่วยติดอนัดับโลก  
>> หมุ่บ้านแห่งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์ 

>> หมู่บ้านบนภูเขา Eze สวยระดับโลกของริเวยีร่า  (Unseen) 

>> หมู่บ้านบนภูเขา Saint Paul de Vence หมู่บ้านแห่งศิลปิน (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen) 

>> ชมเมืองสวยของโพรวองซ์ Avignon และ  Aix en Provence  

>> สะพานส่งน า้โรมนั  Pont du Gard อายกุว่า 2,000 ปี   
>> ชมเมือง Marseille เมืองหลวงประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน 

>> เมืองสวยหรูหราระดับโลกในริเวยีร่า Nice / Cannes / Monaco / Monte Carlo 

>> หมู่บ้านสวย Portofino ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
>> ชมเมือง Milan เมืองแฟช่ันของโลก   

  
พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

 

พิเศษเมนู 

สปาเก็ตตี้  /สเตก็ / อาหารทะเล  / อาหารไทย  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมคา่พนกังานยกกระเป๋า  

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 

ก าหนดการเดินทาง 

9 – 18 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 
1 - 10 พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน) 

 

 

 

 



UNSEEN PROVENCE -RIVIERA - ALPS10 DAY (TG) เจาะลึกฝร่ังเศสใต ้(โพรวองซ์-ริเวียร่า-เอลป์ 10 วนั)      3 | P a g e  
 

 

รายละเอยีดก าหนดการเดนิทาง         
วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัทีส่อง (2)  มลิาน (อติาล)ี – ชาโมนิกซ์ (ฝร่ังเศส) – ธารน า้แขง็ Mer de Glace - ชมเมือง 
00.40 น. ออกเดินทางบินเมืองมิลาน  ประเทศอติาล ีโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์ เท่ียวบินท่ี TG 940 
07.35 น. เดินทางถึงเมืองมิลานประเทศอติาล ีจากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนประเทศฝร่ังเศสสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX)   
( ระยะทาง 230  กิโลเมตร // ใชเ้วลา  3 ชม.) เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ี
นกัเล่นสกีและนกัปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็น
จุดหมายปลายทาง ใหท้่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาสูง  

 กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

  จากนั้นน าท่านน่ังรถไฟ Montenvers เพื่อไปชมววิธารน า้แขง็ Mer de Glace ซ่ึงอยูท่ี่ความสูง 1,913 
เมตร เป็นธารน ้าแขง็ท่ีทอดตวัเป็นรูปตวั S สวยงาม มีความยาวทั้งส้ิน 11 กิโลเมตร และมีความลึก 200 เมตร 
ถือเป็นธารน ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส และใหญ่เป็นอนัดบัสองของเขตเทือกเขาเอลป์ ใหท้่าน
ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจของธารน ้าแขง็น้ีจนไดเ้วลานดัหมายจากนั้นน าท่านกลบัสู่เมืองชาโมนิกซ์ 

 

  น าท่านเดินชมเมืองชาโมนิกซ์เมืองเล็กแสนสวยในเขตเขตเทือกเขาเอลป์ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ท่ีพกั 
ร้านอาหาร เป็นเมืองท่ีเป็นสวรรคข์องเหล่านกัเล่นสกีจากทัว่โลก อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมือง 
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั   MERCURE HOTEL CHAMONIX CENTRE หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่สาม (3) เคเบิล้ไฟฟ้า - AIGUILLEDU MIDI - ชมยอดเขามองบลงัค์ – อวีวัร์ -  อานซี  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
จากนั้นน าท่านนัง่เคเบิ้ลไฟฟ้าข้ึนสู่สถานี ไอกยุ ดู มดิิ  (Aiguille du Midi)  ดว้ยความสูงระดบั 3,842 
เมตร เป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  ถูกสร้างข้ึนเมือปี คศ  1955  ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที จากสถานีน้ีท่าน
สามารถมองเห็นยอด เขามองบลงัค์ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป (สูงกวา่จุงฟราวน์) และสูงเป็นอนัดบัท่ี 11  
ของโลก ท่ีมีความสูง 4,807 เมตร ในท่านอิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร
น าท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่างเมืองชาโมนิกซ์   
***หมายเหตุ หากเกิดเหตุสุดวสิัยไม่สามารถข้ึนเขาไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ ทางบริษทัของดใหบ้ริการและจะ
ท าการคืนเงินใหทุ้กท่านคืน*** 

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อวีวัร์ (Yvoire) ( ระยะทาง 90  กิโลเมตร // ใชเ้วลา 1.15 ชม.) เป็นเมืองท่ี
มีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี เป็นเมืองในยคุกลางของยโุรป ท่ียงัมีการอนุรักษเ์ก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และ
ก าแพงเก่าแก่เอาไว ้ปัจจุบนัถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในหมู่บา้น 18  ท่ีสวยท่ีสุดของฝร่ังเศส โดยไดฉ้ลองอายคุรบ 
700 ปี ในปี 2006 และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ท่ีสุด ตวับา้นเรือนถูกประดบั
ดว้ยดอกไมไ้ม่วา่ จะฤดูไหนก็ตามจนไดรั้บรางวลั “Four Flowers” ระดบัยุโรป จนไดรั้บการขนานนามวา่ 
หมู่บ้านดอกไม้  และไดรั้บรางวลั InternationalTrophy for Landscape และพืชสวน และยงัไดรั้บเป็น  
“หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส” (Les Plus Beaux Villange de France)   

จากนั้นน าท่านสู่เมือง อานซ่ี (Annecy) (ระยะทาง 100  กิโลเมตร  ใชเ้วลา 1.15 ชม.) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักท่ี
อยูท่่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอนัดบัความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็นเมืองตาก
อากาศท่ีสวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุห่่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร จากนนั้นน าท่านชมเมืองเก่า 
น าท่านถ่ายรูปกบั Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน ้า ตั้งโดดเด่นอยูใ่นคลอง เคยเป็นท่ีอาศยัของตระกูลเดล 
ลิส์ล สร้างในศตวรรษท่ี 12  แต่อีก 200 ปีกลายสภาพเป็นศาล จากนั้นก็เป็นคุก แลว้มาเป็นโรงกษาปณ์ 
ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นท่ีท าการของรัฐในศตวรรษท่ี 15 แลว้  กลบัมาเป็นคุกใหม่อีกคร้ังในช่วงปฏิวตั
ฝร่ังเศส  จนถึงปี 1986 ทางการฝร่ังเศสไดเ้ขา้บูรณะใหม่ ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์แสดงนิทรรศการ ประวติัศาสตร์
ของเมืองอา้นซี และซาววั และปัจจุบนัมุมของอาคารแห่งน้ีก็ยงัใชเ้ป็นสัญญาลกัษณ์ ของเมืองดว้ย ถือเป็นอกี
หน่ึงสัญลกัษณ์ทีถู่กถ่ายไว้มากทีสุ่ดในฝร่ังเศส  อิสระใหท้่านเดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกสินคา้พื้นเมือง ตามอธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ   
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ทีพ่กั         NOVOTEL ANNECY หรือระดับเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
หมายเหตุ : เมืองอานซี เป็นเมืองเล็กๆโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากโรงแรมเตม็บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไป
นอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัทีส่ี่ (4)   อานซี – สะพานส่งน า้โรมนั ปง ดู การ์ - วงัพระสันตปาปา - อาวญิง - นีมส์     
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่แควน้โพรวองซ์  แควน้ท่ีงดงามท่ีสุดของฝร่ังเศสใต ้มีธรรมชาติท่ีสวยงาม 
บา้นเรือนเก่าแก่มีเอกลกัษณ์ โพรวองซ์เป็นจุดก าเนิดของศิลปะยคุโพสอิมเพรสชัน่นิสม ์มีศิลปินช่ือดงัอยา่ง
แวนโก๊ะห์ เซซานน์ หรือ ปีกสัโซ ต่างก็เคยมาปักหลกัสร้างสรรคผ์ลงานกนัท่ีน่ี เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ วาด
ภาพววิทิวทศัน์อนัแสนงดงาม ณ ดินแดนแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่ ปงดูการ์ สะพานส่งน ้าโรมนั อายุเก่าแก่
กวา่ 2,000 ปี (ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใชเ้วลา  4 ชม.) 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานส่งน า้โรมนั ปงดูการ์  ( PONT DU GARD) เป็นสะพานตั้งขวาง
แม่น ้าการ์ดง ทางตะวนัตกของอาวญีงราว 20 กิโลเมตร เป็นสะพานส่งน ้าโบราณในยคุโรมนัเก่าแก่กวา่ 
2,000 ปี สร้างดว้ยหินห้อนมหึมาทอดขา้มแม่น ้าการ์ดง (Gardon) เป็นส่วนหน่งของระบบส่งน ้าจากเมือง
นีมส์ดว้ยระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร มีความสูง 50 เมตร ยาว 275  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลก 
(UNESCO)  ปี 1985  อิสระใหท้่านถ่ายรูปกบัปงดูการ์  จนเป็นท่ีพอใจ    

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอาวญิง (AVIGNON) ( ระยะทาง 25 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 40 นาที) เมืองยคุ
กลางท่ีพระสันตะปาปาคลีเมนตท่ี์ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุน่วายทางการเมืองมาตั้งศูนยก์ลางทางศาสนา
ข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14 ปัจจุบนัมีช่ือเสียงอยา่งมากทางดา้นศิลปะ และบนัเทิง จุดสนใจท่ีนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มาชมกนัมาก คือ เมืองโบราณท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ และช่วงเวลาท่ีมีผูค้นหลัง่ไหลมามากท่ีสุด คือ ช่วง
เดือนกรกฎาคม เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลดนตรี และการแสดง ซ่ึงมีมากมายหลากหลายชนิด เพราะ
ไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะแค่ดนตรีคลาสสิคเท่านั้น น าท่าน ชมเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองเก่าในยคุกลางท่ียงัคง
ความงดงาม และคลาสสิกท่ีสุดจนไดรั้บการขนานนามวา่ “The Jewels of the Southern Rhone” ปัจจุบนั
ก าแพงเมืองลอ้มรอบวงัพระสันตะปาปา และส่ิงก่อสร้างยงัคงไวซ่ึ้งความสมบูรณ์ในอดีต จึงท าให้เมืองอา

วญิงกลายเป็นสถานท่ีส าคญัของแควน้โปรวองซ์ดงัเดิม  น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั พระราชวงัของ
สันตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ท่ีสร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็นท่ีประทบั
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ขององคพ์ระสันตะปาปาถึง 10 พระองค ์แมจ้ะถูกท าลายไปจากการเกิดเพลิงไหมใ้นบางส่วนแต่ก็ไดรั้บการ

บูรณะ และกลบัเป็นเหมือนดงัเดิม  ใหท้่านถ่ายรูปกบัสะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรือ
สะพานแห่งเมืองอาวญิง (Pont d’Avignon) สะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไม่ถึงคร่ึง ท่ีใชใ้นการขา้ม
แม่น ้าโรนน์ ปัจจุบนักลายเป็นเคร่ืองหมายการแบ่งแยกดินแดนของฝร่ังเศสกบัคริสตจกัรท่ีไม่ราบร่ืน เป็น
สะพานท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกจากบทเพลง (ซูริ เลอ ปองต ์ดาวญิง) ท่ีโดดเด่นสะดุดตามากท่ีสุด และยงัได้รับ
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดก (Unesco ) อกีด้วย 

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนีมส์ (Nimes) (ระยะทางประมาณ 25  กิโลเมตร  ใชเ้วลา 25 นาที) เป็นเมืองท่ี

เก่าแก่และมีประวติัศาสตร์กวา่ 2,000 ปี เป็นอีกหน่ึงเมืองโรมนัในฝร่ังเศส เร่ิมก่อร่างสร้างเมืองมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตกาล มีความเจริญรุ่งเรืองตามแบบฉบบัอารยธรรมโรมนั-กอล มีศูนยก์ลางเมืองเป็น
ฟอรัม วิหารหรือส่ิงปลูกสร้างแบบโรมนัปรากฎให้เห็นอยูท่ี่ Jardins de la Fontaine สวนบนเนินเขาทางตอน
เหนือของตวัเมือง โดยมีโรงละครหรือสนามกีฬาแบบเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม ซ่ึงสร้างข้ึนราว
ศตวรรษท่ี 1 ตั้งอยูใ่จกลางเมือง น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามกฬีาอารีน่า (Arenes) สร้างข้ึนตั้งแต่ช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 1 มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากโคลอสเซียมเท่านั้น ดว้ยความยาวของสนาม 133 เมตร 
กวา้ง 101 เมตร และสูง 21 เมตร ภายในแบ่งเป็น 2 ชั้น มีทางเขา้สู่สนามภายใน 60 ช่อง จุผูช้มไดร้าว 20,000 
คน ในสมยัก่อนสนามอารีน่าใชเ้ป็นท่ีจดัการแสดงหรือการต่อสู้ของเกลดิเอเตอร์ หรือการต่อสู้ของคนกบั
สัตวเ์ช่นเดียวกบัสนามกีฬาโรมนัในเมืองอ่ืนๆ แต่เน่ืองจากนีมส์ตั้งอยูใ่กลก้บัสเปน จึงไดรั้บอิทธิพลอารย
ธรรมของสเปน จึงมีการจดัแสดงสู้ววักระทิงของเหล่ามาธาเดอร์เพิ่มเขา้มาดว้ยในสนามกีฬาแห่งน้ี  

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ท่ีพกั          HOTEL VATEL AND SPA HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  
หมายเหตุ : เมืองนีมส์ เป็นเมืองเล็กๆโรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากโรงแรมเตม็บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไป
นอนเมืองใกลเ้คียง 

 

วนัทีห้่า (5)  นีมส์ - หมู่บ้านกอร์ด – หมู่บ้านรูซียง - เอก็ซ์ ออง โพรวองส์  - มาร์กเซย์  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกอร์ด (Gordes) ( ระยะทาง 80 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 1 ชม. 15 นาที) เมือง
เก่าแก่ท่ีมากดว้ยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็นแหล่งผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง ลกัษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา 
และปลูกลดหลัน่กนัมาตามไหล่เขามีบา้นเรือนท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิม
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ของโพรวองซ์ รอบนอกของหมูบ่า้น น้ีเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นหิน 6,000 ปี (Le village des Bories) หมู่บา้นหิน
เก่าแก่ท่ีสร้างดว้ยการน่าหินมาวางเรียงรายโดยไม่ไดใ้ชว้สัดุเช่ือมใดๆความสวยงามและความเป็นเอกลกัษณ์
ท าใหไ้ดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส(Les Plus Beaux Villange de France) 

 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น รูซียง (Roussillon) ( ระยะทาง 10 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 15 นาที) หรือหมู่บา้น
ภูเขาแดง หมู่บา้นเล็กๆในเขตเมือง Vaucluse ส่วนหน่ึงของแควน้โพรวองซ์ หมุ่บา้นแห่งน้ีมีจุดเด่นท่ี
บา้นเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม สีแดง และน ้าตาล โดยสีเหล่าน้ีเป็นสีธรรมชาติเพราะดินแถบน้ีเป็นแร่ Ochre 
ซ่ึงมีสีแดง ส้ม หรือน ้าตาล ชาวบา้นก็น ามาก่อสร้างหรือทาสีของหตวับา้นจึงท าใหห้มู่บา้นน้ีมเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีสันสันสดใส จึงท าให้ไดรั้บเลือกให้เป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศสอีกดว้ย (LesPlus 
Beaux Villange de France)  

 
กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวองส์ (AIX EN PROVENCE)  
( ระยะทาง 65 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 1 ชม. ) เมืองท่ีข้ึนช่ือวา่มีความสวยงามท่ีสุดเมืองหน่ึงของฝร่ังเศส 
เดินทางถึง เมืองเอก็ซ์ ออง โพรวองส์ น าท่าน เดินเล่นชมเมือง เพื่อสัมผสักบัวถีิชีวติของชาวโพรวองซ์ 
พร้อมชมอาคารบา้นเรือนสไตลบ์าร็อคท่ีหรูหรา ซ่ึงอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมยัโรมนัท่ีมีความรุ่งเรือง
เป็นอยา่งมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารท่ีสวยงามมากข้ึน ปัจจุบนัจึงเป็นเมืองท่องเท่ียว
ท่ีมีความส าคญัเมืองหน่ึง โดยเฉพาะช่วงท่ีมีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม อิสระให้ทุกท่านเดินชมเมือง
ตามอธัยาศยั 
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จากนั้นไดเ้วลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่เมือง มาร์กเซย์ ( MARSEILLE) เป็นเมืองหลวงของแควน้ 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องฝร่ังเศส ถือเป็นเมืองท่าส าคญัท่ีสุดทางตอนใตข้อง
ประเทศ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสามของฝร่ังเศส เป็นรองจากปารีส และลียงเท่านั้น ไดรั้บเลือกใหเ้ป็น
เมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรปประจ าปี 2013  จากนั้นน าท่านสู่ท่าเรือเก่า (Le Vieux Port) เป็นท่าเรือ
เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมาร์กเซย ์บริเวณท่าเรือเก่าแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน เพราะติด
กบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สมยัโบราณก็ยงัเคยเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัในการคา้ขายระหวา่งประเทศ
แถบชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝร่ังเศสอีกดว้ย น าท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมือง
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั          RADISSON BLU HOTEL MARSEILLE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
 

วนัทีห่ก (6)    มาร์กเซย์ - คานส์ –  แซ็งปอล เดอ วองซ์ -  นีซ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารโนเตรอะดาม เดอลาการ์ด (Notre-Dame de la garde) ถือเป็น
แลนดม์าร์กของเมือง เป็นโบสถส์มยัโรมนั-นีโอไบแซนไทน์ท่ีโดดเด่นและสวยงามบนยอดเขา สร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 19 ตวัมหาวหิารนั้นท าจากหินอ่อนสีขาวสลบัเทาตรงหนา้โบสถมี์หอระฆงัทรงส่ีเหล่ียมตั้ง
ตระหง่านอยู ่ถดัจากตวัอาคารสีขาว บนยอดเราก็จะเห็นมีรูปป้ันสีทองของพระแม่มารีอุม้เด็กหนัหนา้ออกสู่
ทะเลเด่นเป็นสง่าเลย วา่กนัวา่ท่านจะช่วยปกปักรักษานกัเดินเรือยามล่องเรือในทะเล จากนั้นน าท่านเดินทาง

สู่ เมืองคานส์ (CANNES) ( ระยะทาง 180 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 2 ชม.) เมืองชายทะเลเล็กๆท่ีมีอากาศ
อบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็นเมืองท่ีใชส้ถานท่ีในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพกบั PALAIS DES FESTIVALS ท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานประกวดภาพยนตร์ และ ศูนย์
ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินท่ีมีช่ือเสียงจากฮอลลีวูด้มาประทบั
เอาไวบ้นพื้นซีเมนต ์ผา่นชมววิทิวทศัน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เซต ยา่นเดินเท่ียวริมทะเลท่ีทนัสมยั
ท่ีสุดในโลก เรียงรายไปดว้ยทิวแถวของตน้ปาลม์ ร้านบูติก และร้านคา้มีระดบั   

 
กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่หมู่บา้น แซ็งปอล เดอ  วองซ์ (Saint Paul de Vence) ( ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
// ใชเ้วลา 40 นาที) หมู่บา้นเล็กๆ ในยคุกลางตอ้งอยูบ่นเขาใกล้ๆ  เมืองนีซ ไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นหมู่บา้นแห่งศิลปะ 
เพราะในช่วงศตวรรษท่ี 18- 19 เป็นท่ีรวมตวัของบรรดาศิลปินอาร์ตติสต่างๆ โดยเฉพาะ ท่ีจิตรกรช่ือดงัแห่ง
ฝร่ังเศส มาร์ก ชากลั Marc  Chagall ไดม้าพ านกัช่วง 20 ปีหลงัของชีวติ สร้างสรรคผ์ลงานออกแสดงจนท า
ให ้เซนต ์พอล เดอ วองซ์โด่งดงั ปัจจุบนัเป็นหมู่บา้น ท่ีศิลปินแขนงต่าง ท่ีมีช่ือเสียง  มาอาศยั  เปิดร้าน 
น าเสนอผลงานออกจ าหน่ายภายในหมู่บา้น  และไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศสอีก
ดว้ย (LesPlus Beaux Villange de France) อิสระใหท้่านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) ( ระยะทาง 18 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 30 นาที) เมืองพกัตากอากาศ
ทางท่ีเรียกวา่ เฟรนช์ริเวยีร่า มีชายทะเลท่ีสวยงาม ซ่ึงเร่ิมกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนองักฤษ 
และ ชาวยโุรปมาตั้งแต่สมยัวิคทอเรีย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเดินทางมานีส เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ชายหาดของ 
นีซไมใ่ช่หาดทราย แต่จะเป็นหินกอ้นเล็กๆท่ีไม่คม ซ่ึงคือเสน่ห์อีกอยา่งหน่ึงของเมืองนีส น าท่านชม
เมืองนีซ  เมืองซ่ึงอุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมชั้นเยีย่ม ซากปรักหกัพงั พิพิธภณัฑ ์ร้านเส้ือผา้ 
ตลาดกลางแจง้ ภตัตาคาร อนัเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยีย่มชม ถ่ายภาพกบัโบสถน์อร์ทเทรอดาม
ของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถท่ี์ไดรั้บการออกแบบสไตลโ์กธิคอยา่ง
ชดัเจน เคยถูกสร้างข้ึนใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868 ออกแบบโดยสถาปนิก C. Lenormand เป็น
โบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของเมืองและเป็นอาคารทางศาสนาแห่งแรกท่ีมีความทนัสมยั ตั้งโดดเด่นสง่างามกลาง
ถนนสายหลกัในเมือง จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงบริเวณจัตุรัสมาสเซนา (Place Massena) บริเวณท่ีเป็นจุด
คมนาคมท่ีส าคญัแห่งหน่ึง ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านแฟชัน่ และน ้าหอม อนัเป็นท่ีตั้งของหา้งช่ือดงั Nice Etoile และ 
Galeries Lafayette  อิสระทุกท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ทีพ่กั          MERCURE NICE CENTRE  NOTRE DAME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัทีเ่จ็ด (7)   นีซ – หมู่บ้านเอเซ่ – โมนาโก - มองเต คาร์โล -  เจนัว (อติาล)ี    
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอเซ่ (EZE VILLAGE) ( ระยะทาง 12 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 20 นาที) 
หมู่บา้นโบราณแห่งน้ี มีประวติัศาสตร์มายาวนาน มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 และ มีทศันียภาพท่ีงดงามโอบลอ้ม
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ไปดว้ยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงั ท่ีตอ้งบอกกนัปากต่อปาก และไดรั้บเลือกให้
เป็นหน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศสอีกดว้ย (LesPlus Beaux Villange de France)  

 
จากนั้นน าท่านทางสู่ โมนาโค (Monaco) ( ระยะทาง 8 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 15 นาที) ท่ีตั้งอยูท่า่มกลางทอ้ง
ทะเลอนังดงาม ผา่นชมมหาวิหารเซนตนิ์โคลสั ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ท่ีเคยใชจ้ดังานพระราชพิธี
อภิเษกสมรสของเจา้หญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค น าท่าน ถ่ายภาพกบัปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS 
DE PRINCES) ปราสาทท่ีประทบัของเจา้ชายแห่งรัฐ จากนั้นอิสระใหท้่านชมววิทิวทศัน์ท่ีขนาบดว้ยท่า จอด
เรือยอร์ชอนัหรูหราซ่ึงแสดงถึงความมัง่คัง่ และร ่ ารวยของดินแดนแห่งน้ี  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเต คาร์โล (MONTE CARLO) ( ระยะทาง 1 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 3 
นาที) เมืองใหม่ท่ีตั้งอยูท่างตอนปลายของฝร่ังเศส น าท่านถ่ายภาพกบัความหรูหราของคาสิโนแห่งมองเต 
คาร์โล ซ่ึงปัจจุบนัเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีส าคญัของเมือง  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) ( ระยะทาง 170 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 2.15 ชม.) หน่ึงใน
เมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยงัเป็นรัฐอิสระท่ีตั้งอยูท่ี่ลิกูเรีย ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเลอิตาลีท่ีมี
ความรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 และดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสมต่อการเดินเรือน่ีเอง จึงส่งผล
ใหเ้มืองเจนวักลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝ่ังตะวนัตกของอิตาลี   

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง ณ โรงแรมทีพ่กั  
ทีพ่กั          HOTEL BRISTOL PALACE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
วนัทีแ่ปด (8)   เจนัว -  ปอร์โตฟิโน่  -   มลิาน – ดูโอโม - ช้อปป้ิง  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) ( ระยะทาง 25 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 40 นาที) 
หมู่บา้นประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรคส์ าหรับนกัท่องเท่ียวในเมืองเจนวัของอิตาเล่ียน 
ริเวยีร่า ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆท่ีอยูท่่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยๆมากมาย โอบลอ้มอ่าวท่ีมี
เรือยอร์ช จอดเรียงรายอยา่งเป็นระเบียบความสวยงามของท่ีน่ีนั้นถึงกบัท าใหบ้ริษทัในเครือวอลทดิ์สนีย์
(WALT DISNEY) ตอ้งขอจ าลองไปไวส้วนสนุกดิสนียซี์ (DISNEYSEA) ในประเทศญ่ีปุ่นเลยทีเดียว ใหเ้ดิน
พกัผอ่นอยา่งสบายอารมณ์ ด่ืมด ่ากบับรรยากาศสบายๆฟังเสียงคล่ืน ชมท่าเรือยอร์ช สัมผสัวถีิชิวติริมทะเล 
ไม่ไกลจากท่าเรือนกัท่านยงัสามารถเท่ียวชม โบสถเ์ซนตม์าร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสต
ศตวรรตท่ี 11 เป็นโบสถท่ี์มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเป่ียมดว้ยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนท่ีใด หากพอมีเวลา
ท่านยงัสามารถข้ึนไปชม ป้อม CASTELLO BROWN ซ่ึงเป็นทั้งปราสาท และเคยใชเ้ป็นป้อมปราการ
ป้องกนัขา้ศึกตั้งแต่สมยั ค.ศ.ท่ี 16 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์และยงัเป็นจุดชมววิของเมืองแบบ PANORAMA 
เห็นทั้งเมืองท่าเรือ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไดช้ดัเจน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มลิาน  (MILAN)  ( ระยะทาง 145  กิโลเมตร  ใชเ้วลา   2  ชม.) 
เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูใ่นแควน้ท่ีราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้น
แฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวหิารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลกษณ์
ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองซ่ึงมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใชเ้วลา
สร้างนานกวา่ 500 ปีปัจจุบนัเป็นโบสถแ์คธอลลิ์กท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็นมหาวหิารใหญ่อนัดบั 
4 ของโลก สูง 157 เมตรกวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปีค.ศ. 1386 ใชเ้วลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปี อสิระให้ท่าน
เดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม  สินค้าพืน้เมืองหรือของที่ระลกึต่างๆ ตามอธัยาศัย  
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ทีพ่กั          DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MILAN หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  

วนัที่เก้า (9)     มลิาน - สนามบิน 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อท าการเช็คอินและท า   TAX REFUND 
14.05 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 941  

วนัที่สิบ (10)     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
                                      ************************************************ 
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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 

9 – 18 เมษายน 2563 112,900 112,900 107,900 102,900 20,000 

1 - 10 พฤษภาคม 2563 112,900 112,900 107,900 102,900 20,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15  ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15  ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน า้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  
และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินทา่นละ 200,000.- บาท 
8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่กั 
10. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
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การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 
b. จากวนัจองและช าระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

หมายเหตุ 
*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
การยกเลกิ 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (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  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงนิค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑตูเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใช้

เดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ 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 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระวา่งน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
 

หมายเหตุ : 
รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน า้มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรม
หน่ึงหรือเกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทาง
บริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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