อิตาลี – ฝรัง่ เศส 10 วัน (ไม่เข้าปารีส)
โปรแกรมสวยๆ ค่ อยๆ เที่ยวไปเรื่อยๆ เลาะเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่จุดสู งสุ ดของเทือกเขาแอลป์ ท่ีมองบลังค์
ชมเมืองเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลาง 700-900 ปี ก่อน แต่ยงั คงรักษารูปแบบและความงามได้เหมือนเดิม ชมสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ท่ี
ยังคงสภาพสมบูรณ์แบบอย่างสะพานส่งนํา้ ทีป่ ๊ องท์ ดู การ์ด ชมพระราชวังทีป่ ระทับของโป๊ ปทีอ่ วีญอง เมืองอานซี่ ริมทะเลสาบแสน
สวย เทีย่ วเมืองดังของอิตาลี ปอร์โตฟี โน ก่อนชมมหาวิหารทีย่ ง่ิ ใหญ่ และช้อปปิ้ งทีม่ ลิ านก่อนกลับ
สายการบิน การบินไทย บินตรงไป-กลับ
โรงแรม
มาตรฐานยุโรป
อาหาร
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน-คํา่ แบบยุโรปและเอเชีย
*ทุกมื้ออาหารแบบยุโรป หรืออาหารพื้นเมือง จะรวม 1 ดืม่ (ไวน์, เบียร์, โค๊ก, นํา้ ผลไม้)
รถโค้ช
มาตรฐานยุโรป 45-50 ทีน่ งั ่
รับประกันชํานาญเส้นทาง
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ
รับรองว่าสวย โรแมนติค 100%
วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย พนักงานจากบริษทั ให้การ
ต้อนรับการเช็คสัมภาระ

วันที่สอง
00.40 น.
07.35 น.

กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – ตูริน – ชาโมนิ ค (ฝรัง่ เศส)
บินตรงสู่มลิ าน โดยเทีย่ วบินที่ TG 940
ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี เมืองผูน้ าํ ด้านแฟชัน่ เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ ออก
เดินทางสู่เมืองตูริน (TURIN / 2 ชม.) ซึ่งเป็ นเขตสามเหลีย่ ม
อุตสาหกรรมทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของอิตาลี ประกอบด้วย มิลาน ตูรนิ และเจนัว
ชมเมืองตูรนิ หรือโตรินโน่ เมืองแห่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรง
งานเฟี ยต ยนตรกรรมทีม่ ชี ่อื เสียงของอิตาลี เดินเล่นชมอดีตเมืองหลวง
แห่ ง แรกของอิต าลียุ ค ใหม่ เ มื่อ พระเจ้า วิค ตอริ โ อ เอ็ม มานู เ อลที่ 1
(VITTORIO EMANUELE I) สวมมงกุฎกษัตริยท
์ เ่ี มืองนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
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บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่ายๆ

คํา่
หมายเหตุ

นําท่านเดินทางสู่ชาโมนิ ค (CHAMONIX / 2 ชม. 20 นาที)
หมูบ่ า้ นเล็กๆ แบบเฟร้นซ์-สวิส ซึง่ นับว่าเป็ นเมืองหลวงของเขต
ภูเขาสู งในฝรัง่ เศส และเป็ นที่ตงั้ ของยอดเขามองต์บลังค์ซ่งึ เป็ น
ยอดเขาที่สู ง ที่สุ ด ของเทือ กเขาแอลป์ และยัง เป็ น เมือ งที่ไ ด้ร บั
เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิ คฤดู หนาวครัง้ แรกในปี ค.ศ.
1824 ปัจจุบนั เป็ นสกีรีสอร์ทที่มชี ่ือเสียงเป็ นที่รูจ้ กั ของนักสกี
ทัว่ โลก อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน เดินเล่นชมเมือง และบันทึกภาพ หรือเลือกซื้อของทีร่ ะลึกมากมาย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MERCURE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ชาโมนิ ค – ชมยอดเขามองต์บลังค์ – อีววั ร์ – อานซี่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ส ถานี ก ระเช้า เพื่อ นํา ท่ า นขึ้น สู่ ย อดเขาเอกี ดู มี ดี
(AIGUILLE DU MIDI) ซึ่งมีความสู งถึง 3,842 เมตร เพื่อชม
ความงดงามของยอดเขามองต์บลังค์ (MONT BLANC) ที่มี
ความหมายว่า ภูเขาสีขาว คือ หิมะปกคลุมตลอดทัง้ ปี อย่างใกลช้ ิด
ทีส่ ุด เป็ นยอดเขาที่สูงทีส่ ุดของเทือกเขาแอลป์ ซ่งึ สูงถึง 4,810 เมตร
โดยท่ า นจะได้ช่ื น ชมกับ ยอดเขานี้ อ ย่ า งเต็ ม อิ่ ม มีเ วลาให้ท่ า นได้
เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะ และบันทึกภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงจากยอด
เขาเพือ่ เดินทางกลับสู่ชาโมนิค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ลงจากยอดเขาแล ้วนําท่านออกเดินทางสู่เมืองอีววั ร์ (YVOIRE) หมูบ่ า้ นของเกษตรกรและบ้านชาวประมง เมือง
โบราณสมัยยุคกลาง ชมหมู่บา้ นเก่าแก่ท่สี ร้างในยุคกลางที่สวยงามของฝรัง่ เศสมีอายุกว่า
700 ปี และยังได้รบั รางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ. 2006 ในการดูแลรักษาได้ดที ส่ี ุด ตัวอาคาร
บ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนได้รบั รางวัล "Four Flowers"
ระดับยุโรปและได้รบั International Trophy for Landscape เป็ นหมูบ่ า้ นตัวอย่างใน
ฝรัง่ เศสในปี ค.ศ. 2002 เดินเล่นชมเมืองสวย แลว้ นําท่านสู่เมืองอานซี่ (ANNECY / 1 ชม. 10 นาที) เมือง
เล็กๆ ริมทะเลสาบอานซีท่ ห่ี าดทรายสวย ทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์
นําท่านเดินชมเมืองเก่าที่มสี ถาปัตยกรรมที่งดงามของอาคารบ้านเรือน
ในศตวรรษที่ 17 ร่วม 400 ปี ท่านจะได้สมั ผัสกับหลากหลาย
บรรยากาศของตัวเมืองทัง้ ริมทะเลสาบ อาคารบ้านเรือนแบบโบราณ
และบางส่วนเลียบคลองเล็กๆ คล ้ายในเวนิสแต่นาํ้ ใสราวกระจก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม IMPERIAL หรือระดับเดียวกัน
การขึ้นเขามองต์บลังค์ ไม่อนุญาตให้เด็กตํา่ กว่า 3 ขวบขึ้น
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อานซี่ – วาล็ องซ์ – ป๊องท์ ดูการ์ด – อวีญอง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองวาล็องซ์ (VALENCE / 2 ชม. 20 นาที) อยู่ทาง
ตะวันออกเฉี ย งใต้ของฝรัง่ เศส ชมมหาวิหารวาล็อ งซ์ (VALENCE
CATHEDRAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1095 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โรมาเนสก์ เพือ่ อุทศิ ให้แก่นกั บุญ APOLLINARIS OF VALENCE
จากนัน้ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู่เมืองป๊ องท์ ดู การ์ด (PONT DU GARD) นําท่านบันทึกภาพกับสะพานส่งนํา้ โรมัน (ROMAN
่ คี วามยาวถึง
AQUEDUCT) อายุ 2,000 ปี ซึง่ เป็ นหนึ่งในสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ทีม
49 กิโลเมตร นับเป็ นหลักฐานสําคัญด้านความก้าวหน้าทางชลประทานของมนุษยชาติในอดีต
แลว้ เดินทางสู่เมืองอวีญอง (AVIGNON / 1 ชม. 40 นาที) เมืองทีม่ คี วามสําคัญทางศาสนา
ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของฝรัง่ เศส เพราะครัง้ หนึ่งเคยเป็ นทีป่ ระทับของสันตะปาปา ถึง 10 พระองค์
ก่อนที่จะย้ายไปกรุงโรม ในปี ค.ศ. 1377 นําท่านเขา้ ชมภายใน
ปาเล่ย ์ เดอ เป๊ ป (PALAIS DE PAPES) พระราชวังของโป๊ ปทีม่ กี าร
ตกแต่งและประดับประดาอย่างสวยงาม นําท่านบันทึกภาพสะพาน
เซนต์ เบเนเซ็ต ซึง่ เป็ นสะพานข้ามแม่นาํ้ โรนทีส่ ร้างด้วยหินมาตัง้ แต่
สมัยโรมันและมีเพียงสะพานเดียวทีย่ งั เหลืออยู่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน
อวีญอง – กอร์เดส – ลิล ซูร ์ ลา ซอร์จ – เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมหมู่บา้ นกอร์เดส (GORDES / 40 นาที)
ตัง้ อยู่บนเนินเขาที่ยงั คงรูปแบบหมู่บา้ นโบราณไว้อย่างดี
บนยอดเขาสู งสุดของหมู่บา้ น มีโบสถ์ และปราสาทหลัง
เล็กๆ ที่มองทิวทัศน์ได้สวยงาม รอบนอกของหมู่บา้ นนี้
เป็ นทีต่ งั้ ของหมูบ่ า้ นหิน 6,000 ปี (LE VILLAGE DES
BORIES) หมูบ
่ า้ นหินเก่าแก่ทส่ี ร้างด้วยการนําหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วสั ดุเชื่อมใดๆ ความสวยงามและ
ความเป็ นเอกลักษณ์ของหมู่บา้ นแห่งนี้ทาํ ให้รบั การคัดเลือกเป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นที่สวยที่สุดในฝรัง่ เศส อิสระให้
ท่ า นเดิน เล่ น และเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์จ ากลาเวนเดอร์ ทัง้ ขนม
นํา้ หอม สบู่ ตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านแวะบันทึกภาพ ณ อาราม
เดอ เซเนค (ABBEY DE SENAGUE) สํานักสงฆ์เก่าแก่ทก่ี ล่าวไว้
ว่าเป็ นอารามที่ถูกถ่ายรูปมากทีส่ ุดในเขตโพรวองซ์ (เนื่องจากในช่วง
เดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม บริเวณด้านหน้าจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกลา
เวนเดอร์ท่อี อกดอกบานสะพรัง่ งดงามงาม) จากนัน้ นําท่านสู่ ลิล ซูร ์
ลา ซอร์จ (L’ISLE-SUR-LA-SORQUE) หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ น หนึ่งในหมูบ่ า้ นทีส่ วยทีส่ ุดใน
ฝรัง่ เศส (LES PLUS BEAUX VILLAGE DE FRANCE)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินเล่นชมหมู่บา้ นเล็กๆ แต่น่ารักแห่งนี้มธี ารนํา้ ใสไหลผ่านทัง้ หมู่บา้ น จนได้รบั ฉายว่าว่าเวนิสแห่ง
โพรวองซ์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หามุมเก๋ๆ บันทึกภาพ และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย แล ้วนําท่านสู่เมือง
เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ (AIX-ENPROVENCES / 1 ชม.) เมืองมหาวิทยาลัยอันเงียบสงบ นําท่านชมเมือง
เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นโพรวองซ์ ในศตวรรษ
ที่ 15 มรดกทางสถาปัตยกรรมมากมายที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบนั จึง
ได้รบั การคุม้ ครองเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยู เนสโก โดยเฉพาะถนน
สายเก่า COUR MIRABEAU อันร่มรื่นที่คุณจะได้สมั ผัสความวิจติ ร
ของอาคารเก่ าแก่ และบรรยากาศรอบๆ เมืองที่งดงามไปด้วยชายทุ่งอันแสนสงบ จนเป็ นแรงบันดาลใจให้
แวนโก๊ะห์และเซซานน์ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยีย่ ม อิสระชมเมือง หรือเลือกร้านกาแฟนัง่ ดูชวี ติ ผูค้ นในเมืองนี้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม GRAND ROI RENE หรือระดับเดียวกัน
เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ – คานส์ – นี ซ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองคานส์ (CANNES) เมืองทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดในช่วงจัดงาน
ประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เดินชม
บริเวณชายหาดที่มีแ ผ่ นกระเบื้อ งสลัก ชื่อ และรอยประทับฝ่ ามือ ของ
ศิ ล ปิ น -ดาราดัง จากวงการภาพยนตร์ท วั ่ โลก ก่ อ นนํา ท่ า นเดิน ทางสู่
เมืองนี ซ (NICE) เมืองตากอากาศชื่อดังริมหาดริเวียร่าทีโ่ ด่งดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมเมืองนีซ เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านชมความ
งดงามของบรรดาบ้านพัก คฤหาสน์เก่า โรงแรมใหญ่มากมาย บนถนนพร
อมเมอนาด เดอซ์อองเกร (PROMONADE DES ANGLAIS) จุด
แรกๆ ทีเ่ หล่าเศรษฐี คหบดีจากอังกฤษ เดินทางมาตัง้ บ้านพักตากอากาศ
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้มเี วลาช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม MERCURE หรือระดับเดียวกัน
นี ซ – เอซ – มอนติคาร์โล (โมนาโค) – เจนัว (อิตาลี ) – ราพัลโล่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่หมู่บา้ นเอซ (EZE VILLAGE) หมูบ่ า้ นเล็กๆ อันเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคกลาง สร้าง
อยู่บนเทือกเขาสู งที่อยู่ตดิ ทะเล ที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆ ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ต้นมะกอก และซากปรักหักพังของปราสาทในยุคศตวรรษที่ 12 ที่ถูกรื้อใน ปี ค.ศ.
1706 ชมความสวยงามและน่ารักของอาคารบ้านเรือนสไตล์โพรวองซ์-แอลป์ เมอริทามส์
ทีม่ สี ง่ิ ก่อสร้างมาจากหินภูเขา เมืองนี้มเี สน่หใ์ ห้นกั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากมาย เดินเล่นชมร้านค้าขายของทีร่ ะลึก
ร้านขายนํา้ หอม ร้านอาหาร โรงแรมทีพ่ กั ชมโบสถ์เก่าแก่ EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
และเมืองนี้ตง้ั อยู่ในเขตของ COTE D’ AZUR ALES MERITIME จึงมีอากาศดีตลอดทัง้ ปี อิสระให้ท่านได้
เดินเล่นตามอัธยาศัย แลว้ เดินทางสู่ราชรัฐโมนาโค (THE PRINCIPALITY OF MONACO) รัฐอิสระทีเ่ ป็ น
เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของบริเวณชายหาดริเวียร่าทัง้ หมด
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมบริเวณโมนาโควิลล์ (MONACO VILLE) หรือตัวเมือง
เก่าซึ่งตัง้ อยู่บนเนินเขาสู งริมฝัง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ราชวงศ์
กรีมลั ดิได้มอี าํ นาจจับจองบริเวณนี้มากว่า 700 ปี ชมบริเวณจตุรสั
ด้านหน้าพระราชวังพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก นําชมวิหารแห่ง
โมนาโคสถานที่เ ก็ บ พระศพของราชวงศ์ร วมทัง้ เจ้า หญิ ง เกรซ
(พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ท่ี 3) อดีตดาราฮอลลีวูด้ ที่
สิ้นพระชนม์จากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์เมือ่ หลายสิบปี ก่อน จากนั้นนํ าท่านสูย่ ่านมอนติคาร์โล เพือ่ สัมผัสเมือง
ใหม่ของโมนาโค รวมทัง้ ท่านอาจทดลองเสีย่ งโชคทัง้ ในมอนติคาร์โล คาสิโนทีเ่ ลิศหรูดุจพระราชวัง (แต่งชุด
สากล) หรือสนุกกับอเมริกนั คาสิโนทีท่ นั สมัย แลว้ ออกเดินทางสู่เจนัว (GENOA / 2 ชม. 20 นาที) เมืองท่าที่
ใหญ่ท่สี ุดทางฝัง่ ตะวันตกของอิตาลี และบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (ก่อนไปรับราชการในราชสํานัก
สเปน) นักบุกเบิกผูย้ ่งิ ใหญ่ของโลก แวะถ่ายรูปหน้าธนาคาร SAN GIORGIO ธนาคารแห่งแรกของโลก
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ราพัลโล (RAPALLO / 20 นาที) เมืองตากอากาศทีโ่ ด่งดังของอิตาลี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม......................หรือระดับเดียวกัน
ราพัลโล – ปอร์โตฟิ โน – มิลาน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิ โน (PORTOFINO) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มชี ่อื เสียงระดับ
โลก จนได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" ชมเมือง
เล็กๆ น่ารัก อาคารบ้านเรือนหลากสีสนั สดใส และแนวภูเขาอัน
เขียวชอุ่ม นําชมโบสถ์เซนต์มาร์ตนิ (ST. MARTIN) สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 12 โบสถ์ขนาดเล็กแต่ก็มคี วามสวยงาม แลว้ ชมความ
ยิ่งใหญ่ของปราสาทและป้ อมปราการ CASTELLO BROWN
สร้างมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันข้าศึก แต่ปจั จุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และ
ยังป็ นจุดชมวิวทีส่ วยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม.) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ ง
SERRAVALLE OUTLET ทีม
่ สี นิ ค้าแบรนด์เนมหลากหลายราคาถูกให้ท่านเลือก แล ้วเดินทางต่อสู่มลิ าน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ATA หรือระดับเดียวกัน
มิลาน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร
สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า
500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอเอ็มมานู เอลที่สอง ที่เป็ น
อาคารศู นย์การค้าทรงโบราณ ตัง้ ชื่อตามพระนามกษัตริยท์ ่ที รง
รวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็ นประเทศอิตาลีทกุ วันนี้ ชมอนุสาวรีย ์
ลีโอนาโด ดาร์วนิ ชี่ และโรงละครสกาล่า ได้เวลาสมควรนําท่านสู่สนามบินมิลาน ทําคืนภาษีและเช็คสัมภาระ
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14.05 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 941

วันที่สิบ
05.55 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

*********************************************ยุโรปริเวียร่า+แอลป์ 10 วัน...25/11/17
กําหนดการเดินทาง 2-11, 9-18, 16-25 มี.ค. // 11-20, 13-22 เม.ย.
// 27 เม.ย.-6 พ.ค. // 4-13, 18-27 พ.ค., 25 พ.ค.-3 มิ.ย.
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
รายการ
มี.ค
11/13 เม.ย.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
122,000.101,000.เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
105,000.87,000.เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
83,000.100,000.พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
21,000.19,000.**จองและมัดจําภายใน 20 มกราคม เพือ่ เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม ลดท่านละ 2,000.-บาท

27 เม.ย.
108,000.93,000.89,000.22,000.-

พ.ค.
103,000.89,000.85,000.22,000.-

หมายเหตุ
-ต่างจังหวัดของฝรัง่ เศส ส่วนใหญ่โรงแรมจะเป็ นเครือ ACCORE ของฝรัง่ เศส คือ NOVOTEL และ MERCURE ไม่ค่อยมี
ของเครืออืน่ (กฎหมายคุม้ ครองการลงทุนในประเทศ)
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวั ๋ กรุป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย (สรุปช้าเกินกําหนด TG
เก็บค่ามัดจํา) / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
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อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60 วัน)
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 15 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,400-3,600 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
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- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECKTHROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่ขอเรียน
แนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าทีก่ ระเป๋ าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะ
เป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าฝรัง่ เศส (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่
กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้า
ว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้าม
สวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านัน้ ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร
ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้ว
ทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทงั้ 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
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3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละ
สถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า) + สลิป
เงินเดือน (ถ้ามี)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีข ้อความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
- กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณี ท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

