LAVENDER FESTIVAL 12 DAYS (TG)

ฝรั่งเศสใต้ – อิ ตาลี
เอลป์ - โพรวองซ์ - ริเวียร่า - ชิงเกว่ แตร์เร
12 วัน 9 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ เมือง VALENSOLE ใหญ่ที่สุดในฝรั ่งเศส
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ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์ >> เส้นทางสุดสวยที่ท่านต้องไปเยือนให้ได้สกั ครั้ง
>> ชมทุ่งลาเวนเดอร์ Valensole แหล่งปลูกลาเวนเดอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส
>> ขึน้ เคเบิล้ ไฟฟ้าสู งสุ ดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา Mont Blance ยอดเขาสู งที่สุดในยุโรป
>> ชมหมู่บ้าน Cinque Terre หมุ่บ้านชาวประมงหน้ าผาบ้านริมทะเล
>> ช่ องแคบ Les Gorges Du Verdon สมญานาม GAND CANYON แห่ งยุโรป (Unseen)
>> ชมหมู่บ้าน Gordes หนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝรั่งเศส (Unseen)
>> หมู่บ้านบนภูเขา Eze สวยระดับโลกของริเวียร่ า (Unseen)
>> ชมโบสถ์ Abbaye de Sénanque โบสถ์แสนสวยล้อมรอบด้วยทุ่งลาเวนเดอร์
>> ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ ชื่อหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen)
>> หมุ่บ้านแห่ งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์
>> เมืองสุ ดสวยริมทะเลสาบ Annecy หนึ่งในเมืองคูคลองที่สวยติดอันดับโลก (Unseen)
>> หมู่บ้าน Portofino ริมทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน (Unseen)
>> ชมเมือง Menton เมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่ า (Unseen)
>> ชมเมือง Avignon
>> สะพานส่ งน้าโรมัน Pont du Gard อายุกว่าพันปี
>> เมืองสวยหรูหราระดับโลกในริเวียร่ า Nice / Cannes / Monaco
>> ชมเมือง Milan เมืองแฟชั่นของโลก
>> ขึน้ วิวหลังคาโบสถ์ DUOMO แห่ งเมืองมิลาน
>> ช้ อปปิ้ ง Serravalle Designer Outlet

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
พิเศษเมนู
Seafood / ไทย / สเต็ก /ไวน์
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

กาหนดการเดินทาง

4 - 15 กรกฎาคม 2562 (วันหยุด)
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รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่ (2)

ซูริค – เจนีวา – อีวัวร์ (ฝรั่งเศส) - ชาโมนิกซ์

01.05 น.
07.50 น.

บินตรงสู่ กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองศูนย์กลาง
การประชุมนานาชาติเมืองที่ต้งั องค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก(WTO) จากนั้นนาท่านชมเมืองเจนี
วา เริ่ มจากนาท่าน ชมน้าพุเจทโด (เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรี ยก์ ารรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ อิสระ
เดินเล่นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่หมู่บา้ น อีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร // ใช้เวลา 40 นาที
) ประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็ นเมืองในยุคกลางของยุโรป ทีย่ งั มีการอนุรักษ์เก็บ
รักษาปราสาท ประตูเมือง และกาแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบนั ถูกจัดให้เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ น 18 ที่สวยที่สุดของ
ฝรัง่ เศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดี
ทีส่ ุด ตัวบ้านเรื อนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่า จะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรป
จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านดอกไม้ และได้รับรางวัล InternationalTrophy for Landscape และพืช
สวน และยังได้รับเป็ น “หนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” (Les Plus Beaux Villange de)
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จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) (ระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร ใช้
เวลา 1.15 ชม.) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรัง่ เศส เป็ นเมืองที่นกั เล่นสกีและนักปี นเขานิยมมา
เล่นสกีหรื อปี นเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็ นจุดหมายปลายทาง
ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ที่ลอ้ มรอบด้วยขุนเขาสูง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชา
โมนิกซ์ ที่เป็ นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรื อนไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นช้อป
ปิ้ งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่าน
สามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุ ดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MONT BLANC HOTEL CHAMONIX หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (3)

เคเบิล้ ไฟฟ้า AIGUILLEDU MIDI ชมวิวมองบลังค์ - อานซี่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านนัง่ เคเบิล้ ไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi) ด้วยความสู งระดับ 3,842
เมตร เป็ นกระเช้าที่สูงทีส่ ุดในโลก ถูกสร้างขึ้นเมือปี คศ 1955 ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากสถานีน้ ีท่าน
สามารถมองเห็นยอด เขา ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสู งเป็ นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มี
ความสูง 4,807 เมตร
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อิสระให้ท่านชมวิวหรื อทากิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย

กลางวัน

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ดา้ นล่างเมืองชาโมนิกซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านสู่เมือง อานซี่ (Annecy) (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเก่าเล็กๆ
น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็ นเมือง
ตากอากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร จากนนั้นนาท่านชมเมือง
เก่า นาท่านถ่ายรู ปกับ Palais de L’Isle เป็ นมุมกลางน้ า ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็ นที่อาศัยของตระกูล
เดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12 แต่อีก 200 ปี กลายสภาพเป็ นศาล จากนั้นก็เป็ นคุก แล้วมาเป็ นโรงกษาปณ์
ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็ นที่ทาการของรัฐในศตวรรษที่ 15 แล้ว กลับมาเป็ นคุกใหม่อีกครั้งในช่วงปฏิวตั
ฝรั่งเศส จนถึงปี 1986 ทางการฝรั่งเศสได้เข้าบูรณะใหม่ ใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์ แสดงนิทรรศการ ประวัติศาสตร์
ของเมืองอ้านซี และซาวัว และปัจจุบนั มุมของอาคารแห่งนี้ก็ยงั ใช้เป็ นสัญญาลักษณ์ ของเมืองด้วย ถือเป็ นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ทถี่ ูกถ่ายไว้มากที่สุดในฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริ มทะเลสาบ หรื อเลือกซื้อ
ของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรื อ เลือกจิบกาแฟ นัง่ ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
IMPERIAL PALACE HOTEL ANNECY หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ (4)

ชาโมนิกส์ - เกรอนอบ - อาวิญง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
เดินทางสู่ เมือง เกรอนอบ (Grenoble) เมืองศูนย์กลางของเฟรนช์แอลป์ เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ และ
เป็ นแหล่งเล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีก และเคยได้เป็ นเจ้าภาพจัดโอลิมปิ กฤดูหนาวในปี 1968 อีกด้วย ผ่าน
ชมสถานที่สาคัญๆของเมือง เช่น อาคารรัฐสภาของเมือง ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สะพานส่ งน้าโรมัน ปงดูการ์ (PONT DU GARD) (ระยะทางประมาณ 130
กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม.) เป็ นสะพานตั้งขวางแม่น้ าการ์ดง ทางตะวันตกของอาวีญงราว 20 กิโลเมตร
เป็ นสะพานส่งน้ าโบราณในยุคโรมันเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างด้วยหินห้อนมหึมาทอดข้ามแม่น้ าการ์ดง
(Gardon) เป็ นส่วนหน่งของระบบส่งน้ าจากเมืองนีมส์ดว้ ยระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร มีความสูง 50
เมตร ยาว 275 ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO) ปี 1985 อิสระให้ท่านถ่ายรู ปกับปงดูการ์ จน
เป็ นที่พอใจ

กลางวัน
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิญง (AVIGNON) (ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที)
เมืองยุคกลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้งศูนย์กลางทาง
ศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ปัจจุบนั มีชื่อเสี ยงอย่างมากทางด้านศิลปะ และบันเทิงจุดสนใจที
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาชมกันมาก คือ เมืองโบราณที่มกี าแพงล้อมรอบ และช่วงเวลาที่มีผคู ้ นหลัง่ ไหลมา
มากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาแห่งเทศกาลดนตรี และการแสดง ซึ่งมีมากมาย
หลากหลายชนิด เพราะไม่ได้จากัดเฉพาะแค่ดนตรี คลาสสิคเท่านั้น นาท่าน ชมเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยกาแพง
เมืองเก่าในยุคกลางที่ยงั คงความงดงาม และคลาสสิกที่สุดจนได้รับการขนานนามว่า “The Jewels of the
Southern Rhone” ปัจจุบนั กาแพงเมืองล้อมรอบวังพระสันตะปาปา และสิ่ งก่อสร้างยังคงไว้ซ่ ึงความสมบูรณ์
ในอดีต จึงทาให้เมืองอาวิญงกลายเป็ นสถานที่สาคัญของแคว้นโปรวองซ์ ดังเดิม นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ
พระราชวังของสันตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็ นที่
ประทับขององค์พระสันตะปาปาถึง 10 พระองค์ แม้จะถูกทาลายไปจากการเกิดเพลิงไหม้ในบางส่วนแต่ก็
ได้รับการบูรณะ และกลับเป็ นเหมือนดังเดิม ให้ท่านถ่ายรู ปกับสะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet)
หรื อสะพานแห่งเมืองอาวิญง (Pont d’Avignon) สะพานคอนกรี ตโบราณขาดเหลือไม่ถึงครึ่ ง ที่ใช้ในการข้าม
แม่น้ าโรนน์ ปัจจุบนั กลายเป็ นเครื่ องหมายการแบ่งแยกดินแดนของฝรั่งเศสกับคริ สตจักรที่ไม่ราบรื่น เป็ น
สะพานทีม่ ีชื่อเสียงไปทัว่ โลกจากบทเพลง (ซูริ เลอ ปองต์ ดาวิญง) ทีโ่ ดดเด่นสะดุดตามากที่สุด
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นาท่านเดินเล่นชมเมืองอาวิญง เมืองที่คงอนุรักษ์ศิลปะในยุคกลางไว้ได้อย่างดี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
พื้นเมืองหรือเลือกนัง่ ดื่มกาแฟ ชมบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
GRAND HOTEL AVIGNON หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที(่ 5)

Abbaye de Sénanque – หมู่บ้านกอร์ ด – ทุ่งลาเวนเดอร์ วาเลนโซ – ช่ องแคบแวร์ ดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ แอ๊ บบีเ้ ดอซีนอคค์ (Abbaye de Sénanque) (ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร
ใช้เวลา 45 นาที )สานักสงฆ์เก่าที่ได้รับการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ความวิเศษของที่นี่ก็คอื การที่เราได้
สัมผัสทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปลูกรายล้อมสานักสงฆ์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากลาเวน
เดอร์เป็ นของฝากติดมือได้อีกด้วย การได้มีโอกาสมาเยือนโพรวองซ์ซักครั้งในชีวิต จะทาให้เราได้เปิ ดโลก
ทัศ น์ ใ หม่ ๆ ได้ พ บเจอกับ สถานที่ ๆ เราไม่ เคยคาดคิ ด ว่ า จะมี อ ยู่ จ ริ ง ความงดงามตามธรรมชาติ และ
สถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้าง เป็ นส่วนผสมที่ลงตัว ยากที่จะหาเมืองใดในโลกมาเทียบเคียง โพรวองซ์ดินแดน
แห่งลาเวนเดอร์ ( ดอกลาเวนเดอร์จะเริ่ มบานตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ก.ค.) หมายเหตุ : ความสวยงามขึ้นอยู่กับ
อากาศหรื ออุณหภูมิในช่วงนั้นๆ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกอร์ ด (Gordes) (ระยะทางประมาณ
5 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที ) เมืองเก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็ นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสี ยงแห่ง
หนึ่ง ลักษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา และปลูกลดหลัน่ กันมาตามไหล่เขามีบา้ นเรื อนที่มีสถาปั ตยกรรมที่
สวยงามและบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์ รอบนอกของหมู่บา้ น นี้เป็ นที่ต้ งั ของหมู่บา้ นหิ น
6,000 ปี (Le village des Bories) หมู่บ้านหิ นเก่าแก่ที่สร้างด้ว ยการน่ าหิ น มาวางเรี ยงรายโดยไม่ได้ใช้ว สั ดุ
เชื่อมใดๆความสวยงามและความเป็ นเอกลักษณ์ทาให้ได้รับคัดเลือกให้เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดใน
ฝรั่งเศส(LesPlus Beaux Villange de)

Provence – Alps - Riveira 10 Day (TG) เจาะลึกฝรั่งเศสใต้ - อิตาลี (เทศกาลลาเวนเดอร์)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองมาโนสก์ (Manosque) ที่ต้งั ของโรงงานผลิตสินค้าชื่อดัง L’occitane en
provence ที่ส่งขายไปยัง 85 ประเทศทัว่ โลก และ มีร้านค้ากว่า 900 ร้าน อิสระให้ท่านให้ท่านได้เลือกซื้อ
สินค้าตาอัธนาศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองวาเลนโซ (VALENSOLE) แหล่งปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยมีพ้นื ที่ปลูกประมาณ 800 ตารางกิโลเมตร เป็ นพื้นที่ในการจัดนิเทศกาลลาเวนเดอร์ทกุ ปี ให้
ท่านชมทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มอิม่ หรื อเลือกซื้อ
ของฝากที่แปรรู ปมาจากลาเวนเดอร์

นาท่านชมสวน LAVENDES ANGELVIN ซึ่งอยู่ในแหล่งปลูกลาเวนเดอร์ในวาเลนโซ โดยเป็ นแหล่งปลูก
ต้นลาเวนเดอร์และผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ส่งออกไปทัว่ โลก เป็ นสวนที่มีนกั ท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเยอะ
ที่สุด

Provence – Alps - Riveira 10 Day (TG) เจาะลึกฝรั่งเศสใต้ - อิตาลี (เทศกาลลาเวนเดอร์)
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ค่า
ที่พัก

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ช่องแคบแวร์ดง (Les Gorges Du verdon) ทีร่ ูจ้ กั กันดีในนาม Grand Canyon ของ
ฝรั่งเศส เป็ นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็ นอีกสถานที่ที่สวยที่สุดในยุโรปอันเกิดจากการกัดเซาะของธรรมชาติ ที่มี
ความลึกมากกว่า 300-700 เมตร การกัดเซาะจากความแรงของน้ าก่อเกิดเป็ นร่ องยาวกว่า 25 กิโลเมตร จน
กลายเป็ นช่องแคบระหว่างเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ถือเป็ นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOTEL & SPA DES GORGES DU VERDON หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (6)

ช่ องแคบแวร์ ดง - กราสส์ - คานส์ – แซ็งปอล เดอ วองซ์ - นีซ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านแวะถ่ายรู ปช่องแคบแวร์ดง ณ สะพาน Pont du Galetas ซึ่งเป็ นจุดทีเ่ ชื่อมระหว่างทะเลสาบ Lake
of Sainte-Croix กับช่ องแคบแวร์ ดง และแม่น้า VAR ที่มีสีน้าเทอคอยส์ ไหลลัดเลาะตามช่ องแคบแวร์ ดง
อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนาเดินทางต่อสู่ เมืองกราสส์ (Grasse) เมืองที่มีชื่อเสียง
ทางการผลิตน้ าหอม เมืองนี้เต็มไปด้วยดอกไม้หอมนานาพันธุ์ที่จะกลายมาเป็ นหัวน้ าหอม เข้าชม
โรงงานผลิตน้ าหอม ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตน้ าหอมด้วยการสกัด การ
กลัน่ น้ าหอม นิทรรศการแสดงประวัตคิ วามเป็ นมาของการผลิตน้ าหอม คอลเล็กชัน่ ขวดน้ าหอม เป็ นต้น
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม. )
เมืองชายทะเลเล็กๆที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็ นเมืองที่ใช้สถานที่ในการประกวดภาพยนตร์
นานาชาติที่โด่งดังไปทัว่ โลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกับ PALAIS DES FESTIVALS ที่ใช้เป็ นสถานที่จดั
งานประกวดภาพยนตร์ และ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ ามือของบรรดาเหล่าศิลปิ นที่มี
ชื่อเสียงจากฮอลลีวดู้ มาประทับเอาไว้บนพื้นซีเมนต์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริ เวณถนนลา กรัว เซต
ย่านเดินเที่ยวริ มทะเลที่ทนั สมัยที่สุดในโลก เรี ยงรายไปด้วยทิวแถวของต้นปาล์ม ร้านบูติก และร้านค้ามี
ระดับ
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที )เมืองพัก
ตากอากาศทางที่เรี ยกว่า เฟรนช์ริเวียร่ า มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริ่ มกลายเป็ นสถานตากอากาศยอดนิยมของ
คนอังกฤษ และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคทอเรี ย ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางมานีส เพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ
ชายหาดของ นีซไม่ใช่หาดทราย แต่จะเป็ นหินก้อนเล็กๆที่ไม่คม ซึ่งคือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนีส นา
ท่านชมเมืองนีซ เมืองซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม ซากปรักหักพัง พิพิธภัณฑ์ ร้าน
เสื้อผ้า ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็ นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาเยี่ยมชม ถ่ายภาพกับโบสถ์นอร์ทเทรอ
ดามของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็ นโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์โกธิคอ
ย่างชัดเจน เคยถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868 ออกแบบโดยสถาปนิก C. Lenormand เป็ น
โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองและเป็ นอาคารทางศาสนาแห่งแรกที่มีความทันสมัย ตั้งโดดเด่นสง่างามกลาง
ถนนสายหลักในเมือง จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ งบริ เวณจัตรุ ัสมาสเซนา (Place Massena) บริ เวณที่เป็ นจุด
คมนาคมที่สาคัญแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชัน่ และน้ าหอม อันเป็ นที่ต้งั ของห้างชื่อดัง Nice Etoile และ
Galeries Lafayette อิสระทุกท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ASTON LA SACALA NICE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เจ็ด (7) นีซ– เอเซ่ – โมนาโก – มองเต คาร์ โล - มองตอง - เจนัว (อิตาลี)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอเซ่ (EZE VILLAGE) (ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลา 20
นาที )หมูบ่ า้ นโบราณแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 และ มีทศั นียภาพที่งดงาม
โอบล้อมไปด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ที่ตอ้ งบอกกันปากต่อปาก เดินทาง
ถึง หมู่บา้ นเอเซ่ หมู่บา้ นที่แสนจะน่ารัก อบอุ่น คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติ เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ
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กะทัดรัดแต่แฝงด้วยเสน่ห์ในแบบของตัวเอง ที่ท่านไม่ควรพลาดมาเยือน หากได้มาเยือนแถบนี้ อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านทางสู่ โมนาโค (Monaco) (ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที )ทีต่ ้งั อยู่
ท่ามกลางท้องทะเลอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ที่เคยใช้จดั งาน
พระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค นาท่าน ถ่ายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ์
(PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ จากนั้นอิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบ
ด้วยท่า จอดเรื อยอร์ชอันหรู หราซึ่งแสดงถึงความมัง่ คัง่ และร่ ารวยของดินแดนแห่งนี้
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเต คาร์ โล (MONTE CARLO) เมืองใหม่ที่ต้งั อยู่ทางตอนปลายของ
ฝรั่งเศส นาท่านถ่ายภาพกับความหรู หราของคาสิโนแห่งมองเต คาร์โล ซึ่งปัจจุบนั เป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่
สาคัญของเมือง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง มองตอง (MONTON) (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที )
เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า Pearl of France หรื อ ไข่มุกแห่งฝรั่งเศส และได้รับการยอมว่าเป็ นเมืองที่สวย
ที่สุดของริ เวียร่ าฝรั่งเศส เมืองมองตอง เป็ นเมืองพรมแดนฝรั่งเศส อิตาลี ซึ่งครั้งหนึงเคยเป็ นของอิตาลี โดย
เมืองมองตองถือกาเนิดขึ้นครั้งแรกในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 จากการตั้งถิ่นฐานของชาวอิตาลี แต่ต่อมา
กลายเป็ นของฝรั่งเศสในช่วงนโปเลียนที่3 เมืองมองตองเป็ นเมืองที่มีอากาศดีจึงเป็ นแหล่งปลูกมะนาวที่
สาคัญของฝรั่งเศส และทุกๆปี จะมีการจัดงานเกี่ยวกับมะนาว ถือเป็ นงานที่สาคัญของเมืองแห่งนี้ นาท่าน
ถ่ายรู ปบริ เวณชายหาด และท่าเรื อจุดจอดเรื อยอช ซึ่งเป็ นจุดที่ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศของเมืองเมือง
ได้ท้งั หมด จนได้เวลาสมควร
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ค่า
ที่พัก

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. )หนึ่งใน
เมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยังเป็ นรัฐอิสระที่ต้ งั อยู่ที่ลิกูเรี ย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลีที่มี
ความรุ่ งเรื องมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 11 และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเดินเรื อนี่เอง จึงส่งผล
ให้เมืองเจนัวกลายเป็ นเมืองท่าที่สาคัญริ มฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
BRISTOL HOTEL GENOA CITY หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (8)

เจนัว – หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์ เร - ลา สเปเซีย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลา 1.30 ชม. )
เมืองท่าที่เป็ นประตูสู่ 5 หมู่บา้ นริ มทะเลที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนาท่านนั่งรถไฟสู่ หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์ เร
(CINQUE TERRE) หมู่บา้ นเล็กๆที่ต้งั อยู่บน ชายฝั่งริ เวียร่ าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า
ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บา้ น 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA,MANAROL,
RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บา้ นนี้มีหุบเขาล้อมรอบ
ประกอบกันเป็ นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนส
โก้ดว้ ย (UNESCO) เรานาท่านชมหมู่บา้ นเพียงบางส่วน เช่น หมู่บา้ น RIOMAGGIORE
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
หมุ่บา้ น VERNAZZA
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หมู่บา้ น MANAROLA

ค่า
ที่พัก

ช่ วงเย็นๆนาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมพัก อิสระให้ทกุ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
NH LA SPEZIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (9)

ลา สเปเซีย - ปอร์ โตฟิ โน่ - Serravalle Designer Outlet - มิลาน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
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ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมือง ปอร์ โตฟิ โน่ (PORTOFINO) (ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที )
หมูบ่ า้ นประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็ นรี สอร์ทเมืองสวรรค์สาหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวของอิตาเลี่ยน
ริ เวียร่ า ล้อมรอบด้วยท่าเรื อเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยๆมากมาย เดินทางถึง เมือง
ปอร์โตฟิ โน่ นาท่านชมเมืองปอร์โตฟิ โน่ หมู่บา้ นตากอากาศชื่อดังของอิตาลี สวรรค์แห่งรี สอร์ทสาหรับ
นักท่องเที่ยวในแคว้น ลิกูเรีย (LIGURIA) เมืองปอร์โตฟิ โน เป็ นเมืองเล็กน่ารักด้วยบ้านเรื อนหลากสีสันที่
ตั้งอยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีเรื อยอร์ช จอดเรียงรายอย่างเป็ นระเบียบความสวยงามของทีน่ ี่น้ นั
ถึงกับทาให้บริ ษทั ในเครื อวอลท์ดิสนีย์ (WALT DISNEY) ต้องขอจาลองไปไว้สวนสนุกดิสนียซ์ ี
(DISNEYSEA) ในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ให้เดินพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ ดื่มด่ากับบรรยากาศสบายๆฟัง
เสียงคลื่น ชมท่าเรื อยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิตริ มทะเล ไม่ไกลจากท่าเรื อนักท่านยังสามารถเที่ยวชม โบสถ์เซนต์
มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริ สตศตวรรตที่ 11 เป็ นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเปี่ ยมด้วย
ความเก๋ แปลกตาไม่เหมือนที่ใด หากพอมีเวลาท่านยังสามารถขึ้นไปชม ป้อม CASTELLO BROWN ซึ่งเป็ น
ทั้งปราสาท และเคยใช้เป็ นป้อมปราการป้องกันข้าศึกตั้งแต่สมัย ค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ และยังป็ น
จุดชมวิวของเมืองแบบ PANORAMA เห็นทั้งเมืองท่าเรื อ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ชดั เจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet (ระยะทาง 100 กิโลเมตร) เต็มไปด้วยร้านค้าใน
Serravalle มีท้งั หมดกว่า 180 ร้าน สินค้าแฟชัน่ แบรนด์อิตาลีและแบรนด์เนมระดับโลกอืน่ ๆ เช่น Gucci,
Burberry, Prada,Benetton, Armani, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein เป็ นต้น อีกทั้งยังมี
ร้านอาหาร และคาเฟ่ หลากหลายให้เลือกใช้บริ การอีกด้วย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง มิลาน (MILAN) ( ระยะ ประมาณ 145 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.)
เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็ น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้าน
แฟชัน่ และศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชัน่ ในลกษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารี ส ลอนดอน และ โรม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ที่พกั

Hotel dei Cavalieri Milano Duomo หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

กลางวัน
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วันที่ (10)

มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ขึน้ ชมวิวหลังคาดูโอโม – ช้ อปปิ้ ง - ซูริก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

พิเศษ

จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริ เวณ มหาวิหารแห่ งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลกษณ์
ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลา
สร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนั เป็ นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลกและเป็ นมหาวิหารใหญ่อนั ดับ
4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่ มสร้างในปี ค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปี ชมความงดงาม
ยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด
นาท่านขึน้ ลิฟท์ เพื่อขึน้ ชมบนหลังคาของมหาวิหารดูโอโม ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองมิลาน
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ค่า
ที่พัก

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) เป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็ นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมี
แม่น้ าลิมมัตเป็ นแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุด เป็ นเมืองทีมีชื่อเสียงระดับโลกและเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ
วัฒนธรรม ซูริคยังเป็ นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON AIRPORT ZURICH หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (11)

ซูริค - สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้ า
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อทาการเช็คอินและทาภาษี
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ (12)

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่ อๆไป ***

กลางวัน
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

4 – 15 ก.ค. 2565

159,900

159,900

154,900

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

149,900

40,000

** ราคานี้เป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป สูงสุด 20 ท่าน **
** หากต่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** **
หมายเหตุ :
รายการทัวร์ และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/
การเมือง/ ประท้วง/ ปิ ดถนน/ การล่าช้ าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ ภาษีน้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะ โดยทางบริษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรม
หนึ่งหรือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่ สามารถทาได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนนั้นแก่ลกู ค้าเพราะทาง
บริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้ าก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่าประกัน อุบัติ เหตุ ในการเดิ น ทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารัก ษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกัน
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่ าน
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อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

การจองและการชาระ
a. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่ านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่านั้น
*** หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้ า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธืในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไป
แทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
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◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยู่ในการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน
สามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวย
ความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืน
เงินค่าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้
เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ท างสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่ องบิน คื อ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy
Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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