UNSEEN PROVENCE – RIVIERA - ALPS 10 DAY (TG)

เส้นทางเจาะลึก

โพรวองซ์ - ริเวียร่า - เอลป์
(ฝรั่งเศสใต้ - อิ ตาลี)
10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์ >> เส้นทางสุดสวยที่ท่านต้องไปเยือนให้ได้สกั ครัง้ !!
>> ขึน้ เคเบิล้ ไฟฟ้ าสู งสุ ดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา Mont Blance สู งทีส่ ุ ดในยุโรป
>> ชมธารนา้ แข็ง Mer de Glace ธารน้าแข็งทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในประเทศฝรั่งเศส
>> ชมหมู่บ้าน Gordes หนึ่งในหมู่บ้านสวยของฝรั่งเศส (Unseen)
>> ชมหมู่บ้าน Rousillon หมู่บ้านสี แดงสุ ดสวย (Unseen)
>> เมืองสุ ดสวยริมทะเลสาบ Annecy หนึ่งในเมืองคูคลองทีส่ วยติดอันดับโลก
>> หมุ่บ้านแห่ งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์
>> หมู่บ้านบนภูเขา Eze สวยระดับโลกของริเวียร่ า (Unseen)
>> หมู่บ้านบนภูเขา Saint Paul de Vence หมู่บ้านแห่ งศิลปิ น (Unseen)
>> ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่ า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ ชื่อหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen)
>> ชมเมืองสวยของโพรวองซ์ Avignon และ Aix en Provence
>> สะพานส่ งนา้ โรมัน Pont du Gard อายุกว่ า 2,000 ปี
>> ชมเมือง Marseille เมืองหลวงประตูสู่ เมดิเตอร์ เรเนียน
>> เมืองสวยหรู หราระดับโลกในริเวียร่ า Nice / Cannes / Monaco / Monte Carlo
>> หมู่บ้านสวย Portofino ริมทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
>> ชมเมือง Milan เมืองแฟชั่นของโลก

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
พิเศษเมนู
สปาเก็ตตี้ /สเต็ก / อาหารทะเล / อาหารไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

กาหนดการเดินทาง

9 – 18 เมษายน 2563 (สงกรานต์ )
1 - 10 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน)
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รายละเอียดกาหนดการเดินทาง
วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ
21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันทีส่ อง (2) มิลาน (อิตาลี) – ชาโมนิกซ์ (ฝรั่งเศส) – ธารนา้ แข็ง Mer de Glace - ชมเมือง
00.40 น.
07.35 น.

กลางวัน

ออกเดินทางบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 940
เดินทางถึงเมืองมิลานประเทศอิตาลี จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนประเทศฝรั่งเศสสู่ เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX)
( ระยะทาง 230 กิโลเมตร // ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงของประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่
นักเล่นสกีและนักปี นเขานิยมมาเล่นสกีหรื อปี นเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็ น
จุดหมายปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ที่ลอ้ มรอบด้วยขุนเขาสู ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านนั่งรถไฟ Montenvers เพื่อไปชมวิวธารนา้ แข็ง Mer de Glace ซึ่งอยูท่ ี่ความสู ง 1,913
เมตร เป็ นธารน้ าแข็งที่ทอดตัวเป็ นรู ปตัว S สวยงาม มีความยาวทั้งสิ้ น 11 กิโลเมตร และมีความลึก 200 เมตร
ถือเป็ นธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และใหญ่เป็ นอันดับสองของเขตเทือกเขาเอล์ป ให้ท่าน
ถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจของธารน้ าแข็งนี้จนได้เวลานัดหมายจากนั้นนาท่านกลับสู่ เมืองชาโมนิกซ์

นาท่านเดินชมเมืองชาโมนิกซ์เมืองเล็กแสนสวยในเขตเขตเทือกเขาเอล์ป ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ที่พกั
ร้านอาหาร เป็ นเมืองที่เป็ นสวรรค์ของเหล่านักเล่นสกีจากทัว่ โลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL CHAMONIX CENTRE หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม (3) เคเบิล้ ไฟฟ้า - AIGUILLEDU MIDI - ชมยอดเขามองบลังค์ – อีววั ร์ - อานซี
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั

กลางวัน

จากนั้นนาท่านนัง่ เคเบิล้ ไฟฟ้าขึ้นสู่ สถานี ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi) ด้วยความสู งระดับ 3,842
เมตร เป็ นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นเมือปี คศ 1955 ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากสถานีน้ ีท่าน
สามารถมองเห็นยอด เขามองบลังค์ ยอดเขาทีส่ ู งทีส่ ุ ดในยุโรป (สู งกว่าจุงฟราวน์) และสู งเป็ นอันดับที่ 11
ของโลก ที่มีความสู ง 4,807 เมตร ในท่านอิสระเล่นหิ มะหรื อถ่ายรู ปตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางกลับสู่ ดา้ นล่างเมืองชาโมนิกซ์
***หมายเหตุ หากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขึ้นเขาได้ไม่วา่ ด้วยกรณี ใดๆ ทางบริ ษทั ของดให้บริ การและจะ
ทาการคืนเงินให้ทุกท่านคืน***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

UNSEEN PROVENCE -RIVIERA - ALPS10 DAY (TG) เจาะลึกฝรั่งเศสใต้ (โพรวองซ์-ริ เวียร่ า-เอลป์ 10 วัน)

4|P a g e

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น อีววั ร์ (Yvoire) ( ระยะทาง 90 กิโลเมตร // ใช้เวลา 1.15 ชม.) เป็ นเมืองที่
มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็ นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยงั มีการอนุ รักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และ
กาแพงเก่าแก่เอาไว้ ปั จจุบนั ถูกจัดให้เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ น 18 ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ
700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรื อนถูกประดับ
ด้วยดอกไม้ไม่วา่ จะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรป จนได้รับการขนานนามว่า
หมู่บ้านดอกไม้ และได้รับรางวัล InternationalTrophy for Landscape และพืชสวน และยังได้รับเป็ น
“หนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” (Les Plus Beaux Villange de France)
จากนั้นนาท่านสู่ เมือง อานซี่ (Annecy) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักที่
อยูท่ ่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็ นเมืองตาก
อากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุห่ ่างจากเมืองเจนี วาเพียง 35 กิโลเมตร จากนนั้นนาท่านชมเมืองเก่า
นาท่านถ่ายรู ปกับ Palais de L’Isle เป็ นมุมกลางน้ า ตั้งโดดเด่นอยูใ่ นคลอง เคยเป็ นที่อาศัยของตระกูลเดล
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 และปั จจุบนั มุมของอาคารแห่งนี้ก็ยงั ใช้เป็ นสัญญาลักษณ์ ของเมืองด้วย ถือเป็ นอีก
หนึ่งสั ญลักษณ์ ทถี่ ูกถ่ ายไว้ มากทีส่ ุ ดในฝรั่ งเศส อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริ มทะเลสาบ หรื อเลือกซื้ อ
ของที่ระลึกสิ นค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรื อ เลือกจิบกาแฟ นัง่ ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุ ดๆ
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ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL ANNECY หรื อระดับเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
หมายเหตุ : เมืองอานซี เป็ นเมืองเล็กๆโรงแรมมีจานวนจากัด หากโรงแรมเต็มบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยา้ ยไป
นอนเมืองใกล้เคียง

วันทีส่ ี่ (4)

อานซี – สะพานส่ งนา้ โรมัน ปง ดู การ์ - วังพระสั นตปาปา - อาวิญง - นีมส์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ แคว้นโพรวองซ์ แคว้นที่งดงามที่สุดของฝรั่งเศสใต้ มีธรรมชาติที่สวยงาม
บ้านเรื อนเก่าแก่มีเอกลักษณ์ โพรวองซ์เป็ นจุดกาเนิ ดของศิลปะยุคโพสอิมเพรสชัน่ นิสม์ มีศิลปิ นชื่อดังอย่าง
แวนโก๊ะห์ เซซานน์ หรื อ ปี กัสโซ ต่างก็เคยมาปักหลักสร้างสรรค์ผลงานกันที่นี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ วาด
ภาพวิวทิวทัศน์อนั แสนงดงาม ณ ดินแดนแห่งนี้ นาท่านเดินทางสู่ ปงดูการ์ สะพานส่ งน้ าโรมัน อายุเก่าแก่
กว่า 2,000 ปี (ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สะพานส่ งนา้ โรมัน ปงดูการ์ ( PONT DU GARD) เป็ นสะพานตั้งขวาง
แม่น้ าการ์ ดง ทางตะวันตกของอาวีญงราว 20 กิโลเมตร เป็ นสะพานส่ งน้ าโบราณในยุคโรมันเก่าแก่กว่า
2,000 ปี สร้างด้วยหิ นห้อนมหึ มาทอดข้ามแม่น้ าการ์ ดง (Gardon) เป็ นส่ วนหน่งของระบบส่ งน้ าจากเมือง
นีมส์ดว้ ยระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร มีความสู ง 50 เมตร ยาว 275 ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
(UNESCO) ปี 1985 อิสระให้ทา่ นถ่ายรู ปกับปงดูการ์ จนเป็ นที่พอใจ

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิญง (AVIGNON) ( ระยะทาง 25 กิโลเมตร // ใช้เวลา 40 นาที) เมืองยุค
กลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุน่ วายทางการเมืองมาตั้งศูนย์กลางทางศาสนา
ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ปั จจุบนั มีชื่อเสี ยงอย่างมากทางด้านศิลปะ และบันเทิง จุดสนใจที่นกั ท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่มาชมกันมาก คือ เมืองโบราณที่มีกาแพงล้อมรอบ และช่วงเวลาที่มีผคู ้ นหลัง่ ไหลมามากที่สุด คือ ช่วง
เดือนกรกฎาคม เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาแห่งเทศกาลดนตรี และการแสดง ซึ่งมีมากมายหลากหลายชนิด เพราะ
ไม่ได้จากัดเฉพาะแค่ดนตรี คลาสสิ คเท่านั้น นาท่าน ชมเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยกาแพงเมืองเก่าในยุคกลางที่ยงั คง
ความงดงาม และคลาสสิ กที่สุดจนได้รับการขนานนามว่า “The Jewels of the Southern Rhone” ปัจจุบนั
กาแพงเมืองล้อมรอบวังพระสันตะปาปา และสิ่ งก่อสร้างยังคงไว้ซ่ ึ งความสมบูรณ์ในอดีต จึงทาให้เมืองอา
วิญงกลายเป็ นสถานที่สาคัญของแคว้นโปรวองซ์ดงั เดิม นาท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ พระราชวังของ

สั นตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็ นที่ประทับ
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ขององค์พระสันตะปาปาถึง 10 พระองค์ แม้จะถูกทาลายไปจากการเกิดเพลิงไหม้ในบางส่ วนแต่ก็ได้รับการ
บูรณะ และกลับเป็ นเหมือนดังเดิม ให้ท่านถ่ายรู ปกับสะพานเซนต์ เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรื อ
สะพานแห่งเมืองอาวิญง (Pont d’Avignon) สะพานคอนกรี ตโบราณขาดเหลือไม่ถึงครึ่ ง ที่ใช้ในการข้าม
แม่น้ าโรนน์ ปั จจุบนั กลายเป็ นเครื่ องหมายการแบ่งแยกดินแดนของฝรั่งเศสกับคริ สตจักรที่ไม่ราบรื่ น เป็ น
สะพานที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกจากบทเพลง (ซูริ เลอ ปองต์ ดาวิญง) ที่โดดเด่นสะดุดตามากที่สุด และยังได้ รับ
การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก (Unesco ) อีกด้ วย

ค่า
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนีมส์ (Nimes) (ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 25 นาที) เป็ นเมืองที่
เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ กว่า 2,000 ปี เป็ นอีกหนึ่งเมืองโรมันในฝรั่งเศส เริ่ มก่อร่ างสร้างเมืองมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สตกาล มีความเจริ ญรุ่ งเรื องตามแบบฉบับอารยธรรมโรมัน-กอล มีศูนย์กลางเมืองเป็ น
ฟอรัม วิหารหรื อสิ่ งปลูกสร้างแบบโรมันปรากฎให้เห็นอยูท่ ี่ Jardins de la Fontaine สวนบนเนินเขาทางตอน
เหนื อของตัวเมือง โดยมีโรงละครหรื อสนามกีฬาแบบเดียวกับโคลอสเซี ยมในกรุ งโรม ซึ่ งสร้างขึ้นราว
ศตวรรษที่ 1 ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า สนามกีฬาอารีน่า (Arenes) สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 1 มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากโคลอสเซี ยมเท่านั้น ด้วยความยาวของสนาม 133 เมตร
กว้าง 101 เมตร และสู ง 21 เมตร ภายในแบ่งเป็ น 2 ชั้น มีทางเข้าสู่ สนามภายใน 60 ช่อง จุผชู ้ มได้ราว 20,000
คน ในสมัยก่อนสนามอารี น่าใช้เป็ นที่จดั การแสดงหรื อการต่อสู ้ของเกลดิเอเตอร์ หรื อการต่อสู ้ของคนกับ
สัตว์เช่นเดียวกับสนามกีฬาโรมันในเมืองอื่นๆ แต่เนื่ องจากนีมส์ต้ งั อยูใ่ กล้กบั สเปน จึงได้รับอิทธิ พลอารย
ธรรมของสเปน จึงมีการจัดแสดงสู ้ววั กระทิงของเหล่ามาธาเดอร์ เพิม่ เข้ามาด้วยในสนามกีฬาแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
HOTEL VATEL AND SPA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว
หมายเหตุ : เมืองนีมส์ เป็ นเมืองเล็กๆโรงแรมมีจานวนจากัด หากโรงแรมเต็มบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยา้ ยไป
นอนเมืองใกล้เคียง

วันทีห่ ้ า (5)

นีมส์ - หมู่บ้านกอร์ ด – หมู่บ้านรู ซียง - เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ - มาร์ กเซย์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกอร์ ด (Gordes) ( ระยะทาง 80 กิโลเมตร // ใช้เวลา 1 ชม. 15 นาที) เมือง
เก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็ นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่ง ลักษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา
และปลูกลดหลัน่ กันมาตามไหล่เขามีบา้ นเรื อนที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิม
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ของโพรวองซ์ รอบนอกของหมู่บา้ น นี้เป็ นที่ต้ งั ของหมู่บา้ นหิ น 6,000 ปี (Le village des Bories) หมู่บา้ นหิ น
เก่าแก่ที่สร้างด้วยการน่าหิ นมาวางเรี ยงรายโดยไม่ได้ใช้วสั ดุเชื่อมใดๆความสวยงามและความเป็ นเอกลักษณ์
ทาให้ได้รับคัดเลือกให้เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส(Les Plus Beaux Villange de France)

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น รู ซียง (Roussillon) ( ระยะทาง 10 กิโลเมตร // ใช้เวลา 15 นาที) หรื อหมู่บา้ น
ภูเขาแดง หมู่บา้ นเล็กๆในเขตเมือง Vaucluse ส่ วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ หมุ่บา้ นแห่งนี้มีจุดเด่นที่
บ้านเรื อนสี สันสดใส ทั้งสี ส้ม สี แดง และน้ าตาล โดยสี เหล่านี้เป็ นสี ธรรมชาติเพราะดินแถบนี้เป็ นแร่ Ochre
ซึ่งมีสีแดง ส้ม หรื อน้ าตาล ชาวบ้านก็นามาก่อสร้างหรื อทาสี ของหตัวบ้านจึงทาให้หมู่บา้ นนี้มเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีสันสันสดใส จึงทาให้ได้รับเลือกให้เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสอีกด้วย (LesPlus
Beaux Villange de France)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ (AIX EN PROVENCE)
( ระยะทาง 65 กิโลเมตร // ใช้เวลา 1 ชม. ) เมืองที่ข้ ึนชื่ อว่ามีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส
เดินทางถึง เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ นาท่าน เดินเล่นชมเมือง เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวติ ของชาวโพรวองซ์
พร้อมชมอาคารบ้านเรื อนสไตล์บาร็ อคที่หรู หรา ซึ่งอดีตเคยเป็ นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมันที่มีความรุ่ งเรื อง
เป็ นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุ ง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปั จจุบนั จึงเป็ นเมืองท่องเที่ยว
ที่มีความสาคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรี ในเดือนกรกฎาคม อิสระให้ทุกท่านเดินชมเมือง
ตามอัธยาศัย
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จากนั้นได้เวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ เมือง มาร์ กเซย์ ( MARSEILLE) เป็ นเมืองหลวงของแคว้น
Provence-Alpes-Côte d’Azur ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ถือเป็ นเมืองท่าสาคัญที่สุดทางตอนใต้ของ
ประเทศ และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสามของฝรั่งเศส เป็ นรองจากปารี ส และลียงเท่านั้น ได้รับเลือกให้เป็ น
เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปประจาปี 2013 จากนั้นนาท่านสู่ ท่าเรื อเก่า (Le Vieux Port) เป็ นท่าเรื อ
เก่าแก่ที่สุดของเมืองมาร์กเซย์ บริ เวณท่าเรื อเก่าแห่งนี้เป็ นที่รู้จกั กันในนามประตูสู่เมดิเตอร์ เรเนียน เพราะติด
กับทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน สมัยโบราณก็ยงั เคยเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญในการค้าขายระหว่างประเทศ
แถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสอีกด้วย นาท่านเดินเล่นถ่ายรู ปชมเมือง
เลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
RADISSON BLU HOTEL MARSEILLE หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีห่ ก (6)

มาร์ กเซย์ - คานส์ – แซ็งปอล เดอ วองซ์ - นีซ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ มหาวิหารโนเตรอะดาม เดอลาการ์ ด (Notre-Dame de la garde) ถือเป็ น
แลนด์มาร์กของเมือง เป็ นโบสถ์สมัยโรมัน-นี โอไบแซนไทน์ที่โดดเด่นและสวยงามบนยอดเขา สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 19 ตัวมหาวิหารนั้นทาจากหิ นอ่อนสี ขาวสลับเทาตรงหน้าโบสถ์มีหอระฆังทรงสี่ เหลี่ยมตั้ง
ตระหง่านอยู่ ถัดจากตัวอาคารสี ขาว บนยอดเราก็จะเห็นมีรูปปั้ นสี ทองของพระแม่มารี อุม้ เด็กหันหน้าออกสู่
ทะเลเด่นเป็ นสง่าเลย ว่ากันว่าท่านจะช่วยปกปั กรักษานักเดินเรื อยามล่องเรื อในทะเล จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ เมืองคานส์ (CANNES) ( ระยะทาง 180 กิโลเมตร // ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองชายทะเลเล็กๆที่มีอากาศ
อบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็ นเมืองที่ใช้สถานที่ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่โด่งดังไปทัว่ โลก อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพกับ PALAIS DES FESTIVALS ที่ใช้เป็ นสถานที่จดั งานประกวดภาพยนตร์ และ ศูนย์
ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ ามือของบรรดาเหล่าศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงจากฮอลลีวดู ้ มาประทับ
เอาไว้บนพื้นซี เมนต์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริ เวณถนนลา กรัว เซต ย่านเดินเที่ยวริ มทะเลที่ทนั สมัย
ที่สุดในโลก เรี ยงรายไปด้วยทิวแถวของต้นปาล์ม ร้านบูติก และร้านค้ามีระดับ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น แซ็งปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) ( ระยะทาง 30 กิโลเมตร
// ใช้เวลา 40 นาที) หมู่บา้ นเล็กๆ ในยุคกลางต้องอยูบ่ นเขาใกล้ๆ เมืองนีซ ได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นแห่งศิลปะ
เพราะในช่วงศตวรรษที่ 18- 19 เป็ นที่รวมตัวของบรรดาศิลปิ นอาร์ ตติสต่างๆ โดยเฉพาะ ที่จิตรกรชื่อดังแห่ง
ฝรั่งเศส มาร์ ก ชากัล Marc Chagall ได้มาพานักช่วง 20 ปี หลังของชีวติ สร้างสรรค์ผลงานออกแสดงจนทา
ให้ เซนต์ พอล เดอ วองซ์โด่งดัง ปั จจุบนั เป็ นหมู่บา้ น ที่ศิลปิ นแขนงต่าง ที่มีชื่อเสี ยง มาอาศัย เปิ ดร้าน
นาเสนอผลงานออกจาหน่ายภายในหมู่บา้ น และได้รับเลือกให้เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสอีก
ด้วย (LesPlus Beaux Villange de France) อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) ( ระยะทาง 18 กิโลเมตร // ใช้เวลา 30 นาที) เมืองพักตากอากาศ
ทางที่เรี ยกว่า เฟรนช์ริเวียร่ า มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่ งเริ่ มกลายเป็ นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ
และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคทอเรี ย ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเดินทางมานีส เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ชายหาดของ
นีซไม่ใช่หาดทราย แต่จะเป็ นหิ นก้อนเล็กๆที่ไม่คม ซึ่ งคือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนีส นาท่านชม
เมืองนีซ เมืองซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยีย่ ม ซากปรักหักพัง พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้ อผ้า
ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยีย่ มชม ถ่ายภาพกับโบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็ นโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์โกธิ คอย่าง
ชัดเจน เคยถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868 ออกแบบโดยสถาปนิก C. Lenormand เป็ น
โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองและเป็ นอาคารทางศาสนาแห่งแรกที่มีความทันสมัย ตั้งโดดเด่นสง่างามกลาง
ถนนสายหลักในเมือง จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งบริเวณจัตุรัสมาสเซนา (Place Massena) บริ เวณที่เป็ นจุด
คมนาคมที่สาคัญแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชัน่ และน้ าหอม อันเป็ นที่ต้ งั ของห้างชื่อดัง Nice Etoile และ
Galeries Lafayette อิสระทุกท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAME HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีเ่ จ็ด (7) นีซ – หมู่บ้านเอเซ่ – โมนาโก - มองเต คาร์ โล - เจนัว (อิตาลี)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอเซ่ (EZE VILLAGE) ( ระยะทาง 12 กิโลเมตร // ใช้เวลา 20 นาที)
หมู่บา้ นโบราณแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ มายาวนาน มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 และ มีทศั นียภาพที่งดงามโอบล้อม
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ไปด้วยทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน จึงกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่ อดัง ที่ตอ้ งบอกกันปากต่อปาก และได้รับเลือกให้
เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสอีกด้วย (LesPlus Beaux Villange de France)

กลางวัน

จากนั้นนาท่านทางสู่ โมนาโค (Monaco) ( ระยะทาง 8 กิโลเมตร // ใช้เวลา 15 นาที) ที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางท้อง
ทะเลอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ที่เคยใช้จดั งานพระราชพิธี
อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิ ดาแห่งโมนาโค นาท่าน ถ่ายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS
DE PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ จากนั้นอิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่า จอด
เรื อยอร์ชอันหรู หราซึ่งแสดงถึงความมัง่ คัง่ และร่ ารวยของดินแดนแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเต คาร์ โล (MONTE CARLO) ( ระยะทาง 1 กิโลเมตร // ใช้เวลา 3
นาที) เมืองใหม่ที่ต้ งั อยูท่ างตอนปลายของฝรั่งเศส นาท่านถ่ายภาพกับความหรู หราของคาสิ โนแห่งมองเต
คาร์โล ซึ่งปั จจุบนั เป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญของเมือง

ค่า
ทีพ่ กั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) ( ระยะทาง 170 กิโลเมตร // ใช้เวลา 2.15 ชม.) หนึ่งใน
เมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยังเป็ นรัฐอิสระที่ต้ งั อยูท่ ี่ลิกูเรี ย ทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลีที่มี
ความรุ่ งเรื องมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 11 และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเดินเรื อนี่เอง จึงส่ งผล
ให้เมืองเจนัวกลายเป็ นเมืองท่าที่สาคัญริ มฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง ณ โรงแรมทีพ่ กั
HOTEL BRISTOL PALACE หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีแ่ ปด (8) เจนัว - ปอร์ โตฟิ โน่ - มิลาน – ดูโอโม - ช้ อปปิ้ ง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
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กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์ โตฟิ โน่ (PORTOFINO) ( ระยะทาง 25 กิโลเมตร // ใช้เวลา 40 นาที)
หมู่บา้ นประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็ นรี สอร์ ทเมืองสวรรค์สาหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวของอิตาเลี่ยน
ริ เวียร่ า ล้อมรอบด้วยท่าเรื อเล็กๆที่อยูท่ ่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์ เรเนียนที่สวยๆมากมาย โอบล้อมอ่าวที่มี
เรื อยอร์ ช จอดเรี ยงรายอย่างเป็ นระเบียบความสวยงามของที่นี่น้ นั ถึงกับทาให้บริ ษทั ในเครื อวอลท์ดิสนีย ์
(WALT DISNEY) ต้องขอจาลองไปไว้สวนสนุกดิสนียซ์ ี (DISNEYSEA) ในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ให้เดิน
พักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ ดื่มด่ากับบรรยากาศสบายๆฟังเสี ยงคลื่น ชมท่าเรื อยอร์ ช สัมผัสวิถีชิวติ ริ มทะเล
ไม่ไกลจากท่าเรื อนักท่านยังสามารถเที่ยวชม โบสถ์เซนต์มาร์ ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริ สต
ศตวรรตที่ 11 เป็ นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเปี่ ยมด้วยความเก๋ แปลกตาไม่เหมือนที่ใด หากพอมีเวลา
ท่านยังสามารถขึ้นไปชม ป้อม CASTELLO BROWN ซึ่ งเป็ นทั้งปราสาท และเคยใช้เป็ นป้ อมปราการ
ป้ องกันข้าศึกตั้งแต่สมัย ค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็ นจุดชมวิวของเมืองแบบ PANORAMA
เห็นทั้งเมืองท่าเรื อ และทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนได้ชดั เจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง มิลาน (MILAN) ( ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.)
เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูใ่ นแคว้นที่ราบลอมบาร์ ดีเป็ น เมืองที่มีชื่อเสี ยงในด้าน
แฟชัน่ และศิลปะ ซึ่ งมิลานถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชัน่ ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ ก ปารี ส ลอนดอน และ โรม
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ลานจตุรัสบริ เวณ มหาวิหารแห่ งมิลานหรื อมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลกษณ์
ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลา
สร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนั เป็ นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลกและเป็ นมหาวิหารใหญ่อนั ดับ
4 ของโลก สู ง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่ มสร้างในปี ค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปี อิสระให้ ท่าน
เดินเล่นชมเมือง หรื อว่าเลือกซื้อสิ นค้ าแบรนด์ เนม สิ นค้ าพืน้ เมืองหรื อของที่ระลึกต่ างๆ ตามอัธยาศัย
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ค่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MILAN หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่เก้า (9) มิลาน - สนามบิน
เช้ า
14.05 น.

วันที่สิบ (10)
05.55 น.

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทาการเช็คอินและทา TAX REFUND
ออกเดินสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.....
*** ขอขอบพระคุณทีใ่ ช้ บริ การของเรา และหวังว่ าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่ อไป ***
************************************************
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

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

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ านใดทีจ่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีทอี่ อกตัว๋ ไปแล้ ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคานา้ มันที่ปรับขึน้ -ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี** **
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่ าประกัน อุ บ ัติ เหตุ ในการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ ารั ก ษาพยาบาล ตามเงื่ อ นไขแห่ ง กรมธรรม์ป ระกัน
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่ กั
10. นา้ ดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
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การจองและการชาระ
a. กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชาระส่ วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวซี ่ ายังไม่ ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯต้ องขอเก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่ หากวีซ่าของท่านไม่ ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่ าใช่ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเท่านั้น
*** หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้ าประเทศล่าช้ า ไม่ ทนั กาหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินค่ ามัดทั้งหมด
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 ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ 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 และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไป
แทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ตดิ กัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน
สามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมตั วิ ซี ่ าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวย
ความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีทที่ ่ านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืน
เงินค่ าวีซ่าและค่ าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้
เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ ทางสายการบิ นอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิ น คือ 30 กิ โลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy
Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสูญเสี ย,สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ :
รายการทัวร์ และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่ นแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/
การเมือง/ ประท้วง/ ปิ ดถนน/ การล่าช้ าของสายการบิน/ ค่ าเงิน /การปรับขึน้ ภาษีนา้ มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นหลัก และหากลูกค้ าท่ านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรม
หนึ่งหรื อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่ สามารถทาได้ ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินให้ ส่วนนั้นแก่ ลูกค้ าเพราะทาง
บริษัทได้ จ่ายเงินให้ แก่ ทางแลนด์ ยุโรปทั้งหมดล่ วงหน้ าก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
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