สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรัง่ เศส – อิตาลี 10 วัน
สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี เทีย่ ว ลูเซิรน์ เมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง, เบิรน์ เมืองหลวงของ
ประเทศ เทีย่ วเมืองสวยมองโทรซ์ และโลซานน์ เมืองทีป่ ระทับ / ฝรัง่ เศส ประเทศที่มธี รรมชาติงดงามหลากหลายทัง้ ภูเขา ทะเล
และปราสาทแสนสวย ประวัตศิ าสตร์ทย่ี าวนานน่าศึกษา อีววั ร์ เมืองโบราณเก่าแก่, อานซี่ เมืองริมทะเลสาบแสนสวย สัมผัสเส้นทาง
ทุ่งลาเวนเดอร์อนั สวยงาม สู่เฟร้นช์รเิ วียร่า เทีย่ วนีซ รีสอร์ทหรูทโ่ี ด่งดัง, เมืองคานส์สถานทีจ่ ดั ประกวดมหกรรมภาพยนต์โลก,
โมนาโครัฐอิสระเล็กๆ ที่มากด้วยเสน่หแ์ ละโด่งดังจากมอนติคาร์โลคาสิโน / อิตาลี ดินแดนแห่งหน้าผาริมทะเล และเกาะแก่งที่
สวยงามในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมด้วยศิลปะและประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานกว่า 2500 ปี สัมผัสเมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียง
นัง่ รถไฟชมหมูบ่ า้ นมรดกโลก ชิงเคว่ เทอร์เร, ช้อปปิ้ งในมิลาน เมืองแห่งแฟชัน่ เดินทางโดยสายการบินไทย บินตรงไป-กลับ
หมายเหตุ

ปลายมิถุนายน-สิ้นเดือนกรกฎาคม ทางใต้ของยุโรปเป็ นช่วงทีร่ อ้ นทีส่ ุด แดดแรงมาก (ยกเว้นในวันทีอ่ ากาศ
แปรปรวน) อุณหภูมิ ประมาณ 30-38 องศา **แจ้งกันแบบตรงๆ

วันแรก
21.30 น.
วันที่สอง
01.05 น.
07.50 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ลูเซิรน์ – เบิรน์ - มองโทรซ์
บินตรงสู่ซูรคิ โดยเทีย่ วบิน TG 970
ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระ นําท่านเดินทางสู่ลูเซิรน์ (LUCERNE /1 ชม.) เมือง
ท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิส นําท่านถ่ายรูปกับอนุ สาวรียส์ งิ โต ให้ท่านมี
เวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิรน์ ที่ได้ช่อื ว่าถูกถ่ายรูปมากทีส่ ุด รวมทัง้
สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ หรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิรน์ นําท่านล่องเรือใน
ทะเลสาบลูเซิรน์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของขุนเขา และทะเลสาบอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
ออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (BERN / 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าทีอ่ าคารบ้านเรือนยังได้รบั การ
ดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดีเหมือนเมือ่ หลายร้อยปี ก่อน จนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็ นมรดกโลก
ด้านวัฒนธรรม ถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจําเมือง แวะชมหมี
สัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ แลว้ เดินทางสู่มองโทรซ์ (MONTREUX / 1 ชม. 15 นาที) เมืองสวยริม
ทะเลสาบเลอมังค์ (ทะเลสาบเจนีวา, ทะเลสาบโลซานน์ คือทีเ่ ดียวกัน) ทีม่ ฉี ากหลังเป็ นภูเขาสูง ท่าน
จะได้ชมวิวทิวทัศน์ท่งี ดงามและไร่ผลไม้มากมายทัง้ องุ่น, แอปเปิ้ ล, ลูกแพร์ ฯลฯ นําท่านบันทึกภาพหน้า
ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณทีม่ อี ายุร่วม 800 ปี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MAJESTIC หรือระดับเดียวกัน
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มองโทรซ์ - โลซานน์ - อีววั ร์ (ฝรัง่ เศส) - อานซี่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่เคยเป็ นที่ประทับ
ของลน้ เกลา้ รัชกาลที่ 8 และ 9 เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ชมมหาวิหาร
แห่งโลซานน์ทต่ี งั้ อยู่ในเขตเมืองเก่า และงดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านเดินทางสู่เมืองอีววั ร์ (YVOIRE) หมูบ่ า้ นของเกษตรกรและบ้านชาวประมง เมืองโบราณสมัยยุคกลาง ชม
หมูบ่ า้ นเก่าแก่ทส่ี ร้างในยุคกลางทีส่ วยงามของฝรัง่ เศสมีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รบั รางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ.
2006 ในการดูแลรักษาได้ดที ่สี ุด ตัวอาคารบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไมไ้ ม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม จนได้รบั
รางวัล "Four Flowers" ระดับยุโรปและได้รบั International Trophy for Landscape และพืชสวน เป็ น
หมูบ่ า้ นตัวอย่างในฝรัง่ เศสในปี ค.ศ. 2002 ชมโบสถ์ St. Pancras สร้างในศตวรรษที่ 11 ได้ปรับปรุงซ่อมแซม
และสร้างใหม่หลายครัง้ ชมโดมรูปของหอมทีม่ ลี กั ษณะของ Savoyard และ Piemontese สถาปัตยกรรมทาง
ศาสนาของปลายศตวรรษที่ 19 ทําด้วยแผ่นดีบกุ
มี จากนัน้ เกิดสนิมและเปลี่ยนเป็ นใช้สแตนเลส
และทองแทนในปี ค.ศ. 1989
จากนัน้ ออก
เดินทางสู่อานซี่ (ANNECY / 1 ชม.) เมือง
หลวงของเขตซาวอยตอนบน ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ย
นักท่องเทีย่ ว แวดล ้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบ ภูเขา และเป็ นแหล่งผลิตนํา้ แร่ชนั้ นําของโลกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม IMPERIA หรือระดับเดียวกัน
อานซี่ – ชอมเบอร์รี่ – อวีญอง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําชมเมืองอานซี่ เมือกตากอากาศชื่อดังของฝรัง่ เศส ชมย่ านเมืองเก่ าที่แสนโรแมนติคเต็มไปด้วยอาคาร
บ้านเรือน ร้านค้าขายของทีร่ ะลึก เดินเล่นชมความน่ารักของเมือง บันทึกภาพกับ ISLE PALACE สัญลักษณ์
ของเมืองอานซี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่ชอมเบอร์ร่ี (CHAMBERY) เมืองหลวงอันเก่ าแก่ ของ
จังหวัดซาวัว (SAVOIE) แห่งแควน้ โรห์น-อัลป์ เมืองที่มเี สน่ หใ์ นด้าน
ความงามของสถาปัตยกรรมของเมืองในยุคกลาง ผ่านชมปราสาทชอม
เบอร์ร่ี (CHATEAU DE CHAMBERY) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ใน
แบบสไตล์โกธิค ตัวปราสาทถูกโอบล ้อมด้วยป้ อมปราการเก่าแก่ตงั้ แต่
ปี ค.ศ. 1285 และหอระฆัง ที่ค อยส่ ง เสีย งก้อ งกัง วาน นํา ท่ า นบัน ทึก ภาพบริ เ วณลานนํา้ พุช า้ ง (THE
ELEPHANTS FOUNTAIN) ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ ลานนํา้ พุสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1838 เพือ
่ เป็ น
เกียรติแก่ BENOIT DE BOIGNE อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย แลว้ เดินทางสู่เมืองอวีญอง
(AVIGNON / 3 ชม. 40 นาที) เมืองทีม
่ คี วามสําคัญทางศาสนาทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของฝรัง่ เศส เพราะครัง้ หนึ่งเคย
เป็ นทีป่ ระทับของสันตะปาปา ถึง 10 พระองค์ ก่อนทีจ่ ะย้ายไปกรุงโรม ในปี ค.ศ. 1377
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นําท่านเข้าชมภายใน PALAIS DE PAPES พระราชวังของโป๊ ปทีม่ ี
การตกแต่งและประดับประดาอย่างสวยงาม นําท่านบันทึกภาพ
สะพานเซนต์ เบเนเซ็ต ซึง่ เป็ นสะพานข้ามแม่นาํ้ โรนทีส่ ร้างด้วยหิน
มาตัง้ แต่สมัยโรมันและมีเพียงสะพานเดียวทีย่ งั เหลืออยู่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน
อวีญอง – เส้นทางสายลาเวนเดอร์ – กอเดส – เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ – โมนาโค –
คานส์ – นี ซ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านผ่านเส้นทางถนนสายลาเวนเดอร์ ในเขตวนอุทยานแห่งชาติ
ลู แบรอง (LUBERON) ที่ยงั คงอุดมสมบู รณ์ดว้ ยผืนป่ าอันเขียวขจี
และแนวเขาที่สลับซับซ้อน อุทยานแห่งนี้กาํ หนดขึ้นในปี ค.ศ. 1977
เพือ่ รักษามรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม มีพ้นื ทีป่ ระมาณ 600 ตร.
กม. และมีทอ้ งทุ่งที่เต็มไปด้วยลาเวนเดอร์ ดอกไม้สมี ่วงที่มกี ลิน่ หอม
อันเป็ นสัญลักษณ์ของเขตโพรวองซ์ นําท่านแวะบันทึกภาพ ณ อาราม
เดอ เซเนค (ABBEY DE SENAGUE) ทีก่ ล่าวไว้วา่ เป็ นอารามทีถ่ ูกถ่ายรูปมากทีส่ ุดในเขตโพรวองซ์ เนื่องจาก
ในช่วงเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม บริเวณด้านหน้าจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ทอ่ี อกดอกบานสะพรัง่ งดงาม
จากนัน้ นําท่านชมหมู่บา้ นกอร์เดส (GORDES) ตัง้ อยู่บนเนินเขาที่ยงั คงรูปแบบหมู่บา้ นโบราณไว้อย่างดี บน
ยอดเขาสูงสุดของหมูบ่ า้ น มีโบสถ์ และปราสาทหลังเล็กๆ ทีม่ องทิวทัศน์ได้สวยงาม รอบ
นอกของหมูบ่ า้ นนี้เป็ นที่ตงั้ ของหมูบ่ า้ นหิน 6,000 ปี (LE VILLAGE DES BORIES)
หมู่บา้ นหินเก่าแก่ท่สี ร้างด้วยการนําหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วสั ดุเชื่อมใดๆ ความ
สวยงามและความเป็ นเอกลักษณ์ของหมู่บา้ นแห่งนี้ทาํ ให้รบั การคัดเลือกเป็ นหนึ่งใน
หมู่ บ า้ นที่ส วยที่สุ ด ในฝรัง่ เศส อิ ส ระให้ท่ า นเดิ น เล่ น และเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์จ าก
ลาเวนเดอร์ ทัง้ ขนม นํา้ หอม สบู่ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่เมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ (AIX-ENPROVENCES / 1 ชม.) เมืองมหาวิทยาลัยอันเงียบสงบ
ชมเมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นโพรวองซ์ ในศตวรรษที่ 15 มรดกทางสถาปัตยกรรม
มากมายทีห่ ลงเหลือมาถึงปัจจุบนั จึงได้รบั การคุม้ ครองเป็ นมรดก
โลกโดยองค์ก ารยู เ นสโก โดยเฉพาะถนนสายเก่ า COUR
MIRABEAU อันร่ มรื่นที่คุณจะได้ส ม
ั ผัสความวิจิตรของอาคาร
เก่าแก่ และบรรยากาศรอบๆ เมืองที่งดงามไปด้วยชายทุ่งอันแสน
สงบ หมู่บา้ นน่ารักและร้านกาแฟริมถนน จนเป็ นแรงบันดาลใจให้แวนโก๊ะห์และเซซานน์ สร้างสรรค์ผลงานชิ้น
เยีย่ ม ออกเดินทางสู่ราชรัฐโมนาโค (THE PRINCIPALITY OF MONACO) นําท่านชมบริเวณโมนาโควิลล์
(MONOCO VILLE) หรือตัวเมืองเก่าซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขาสู งริมฝัง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทีร่ าชวงศ์กรีมลั ดิได้ม ี
อํานาจจับจองบริเวณนี้มากว่า 700 ปี ชมบริเวณจัตรุ สั ด้านหน้าพระราชวังพร้อมเลือกซื้อของทีร่ ะลึก นําชมวิหาร
แห่งโมนาโคสถานทีเ่ ก็บพระศพของราชวงศ์รวมทัง้ เจ้าหญิงเกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ท่ี 3) อดีตดารา
ฮอลลีวูด้ ทีส่ ้นิ พระชนม์จากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์เมือ่ หลายสิบปี ก่อน
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คํา่
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่

จากนั้นนํ าท่านสูย่ ่านมอนติคาร์โล เพือ่ สัมผัสเมืองใหม่ของโมนาโค รวมทัง้ ท่านอาจทดลองเสีย่ งโชคทัง้ ในมอนติ
คาร์โล คาสิโนทีเ่ ลิศหรูดุจพระราชวัง (แต่งชุดสากล) หรือสนุกกับอเมริกนั คาสิโนทีท่ นั สมัย แลว้ นําท่านสู่เมือง
คานส์ (CANNES) เมืองทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดในช่วงจัดงานประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก ช่วงเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปี เดินชมบริเวณชายหาดที่มแี ผ่นกระเบื้องสลักชื่อและรอยประทับฝ่ ามือของศิลปิ น-ดาราดังจากวงการ
ภาพยนตร์ทวั ่ โลก แล ้วนําท่านเดินทางสู่เมืองนี ซ (NICE) เมืองตากอากาศชื่อดังริมหาดริเวียร่าทีโ่ ด่งดัง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
นี ซ – เจนัว (อิตาลี) – ปอร์โตฟิ โน – ลา สเปเซีย
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เจนัว (GENOA / 2 ชม. 20 นาที) เมืองท่าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดทางฝัง่ ตะวันตกของอิตาลี คริสโตเฟอร์
โคลัมบัส นักบุกเบิกผูย้ ่งิ ใหญ่ของโลก เคยอยู่ท่นี ่ีหลังครอบครัวอพยพมาจากสเปน นําเที่ยวชมเมืองเจนัว
ถ่ายรูปกับรูปปัน้ ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ชาวเจนัวทีม่ ชี ่อื เสียงตลอดกาล เชิญเดินชมโบสถ์ประจําเมือง ที่
สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์ และโกธิค ราวศตวรรษที่ 12-14 และนํา้ พุกลางเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านเดินทางสู่เมืองปอร์โตฟิ โน (PORTOFINO / 30 นาที) เมือง
ท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก จนได้รบั การ
ขนานนามว่าเป็ น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" ชมเมืองเล็กๆ น่ารัก อาคาร
บ้านเรือนหลากสีสนั สดใส และแนวภูเขาอันเขียวชอุ่ม นําชมโบสถ์
เซนต์ มาร์ตนิ (ST. MARTIN) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โบสถ์
ขนาดเล็กแต่ก็มคี วามสวยงาม แลว้ ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทและป้ อมปราการ CASTELLO BROWN
สร้างมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันข้าศึก แต่ปจั จุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ และ
ยังป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย แลว้ นําท่านสู่ลา สเปเซีย (LASPEZIA / 1ชม.) เมืองท่า
สําคัญในแคว้นลิกูเวีย (LIGURIA) บนชายฝัง่ เมดิเตอร์เรเนียน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NH JULLY หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
ลา สเปเซีย – ซิงเคว่ เทอร์เร – ลา สเปเซีย
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ (เกือบ 1 ชม.) เพือ่ นัง่ รถไฟขึ้นสู่ 5 หมูบ่ า้ นริมทะเลทีส่ วย
ทีส่ ุดในโลก เมืองชิงเคว่ เทอร์เร่ (CINQUE TERRE) หมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีต่ งั้ อยู่บน ชายฝัง่
ริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าหมูบ่ า้ นประกอบด้วยหมูบ่ า้ น 5
แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE. VERNAZZA.CORNIGLIA.
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้ ห้าหมู่บา้ นนี้มหี ุบเขาลอ้ มรอบประกอบกันเป็ นส่วนหนึ่งของ
อุทยานแห่งชาติฯ และได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
อิสระให้ท่านชมหมูบ่ า้ นตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนําท่านนัง่ รถไฟกลับต้นทาง แล ้วเดินทางกลับลา สเปเซีย
โดยรถโค้ช
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

ยุโรปลาเวนเดอร์ 10 วัน (TG) หน้ า 5

วันที่แปด
เช้า
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า
14.05 น.
วันที่สิบ
05.55 น.

ลา สเปเซีย – มิลาน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 3 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําชมมิลาน เมืองผูน้ าํ ด้านแฟชัน่ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของ
ประเทศด้วย ชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร
สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชม
อาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานู เอลทีส่ อง ทีเ่ ป็ นอาคารศูนย์การค้าทรง
โบราณ ตัง้ ชื่อตามพระนามกษัตริยท์ ่ที รงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็ น
ประเทศอิตาลีทกุ วันนี้ และรอบๆ ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของเมือง อิสระเดินเล่นและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทนอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ATA หรือระดับเดียวกัน
มิลาน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นําท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 941
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
++++++++++++++++++++++++++++++++++ ยุโรปลาเวนเดอร์..24/04/18

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมือ งที่จ ะเข้า พัก เต็ม เนื่ อ งมาจากมีง านแสดงสิน ค้า หรือ มีก ารจัด ประชุม สัม มนาใหญ่ บริษ ทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
วันเดินทาง
*เลยอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคม ดอกลาเวนเดอร์สว่ นใหญ่จะถูกตัดหมดแล้ว และกรกฎาคม-สิงหาคม เป็ นช่วงที่รอ้ นที่สดุ
อัตราค่าบริการ **
รายการ

มิ.ย.

ก.ค.

ผูใ้ หญ่ ห้องคู่ ท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ท่านละ
พักเดียวเพิม่ ท่านละ
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคานํ้ ามันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสาร
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทกุ กรณี
ยืนยันเท่านั้น** / ตัวกรุ
***ท่านที่จะไม่ใช้ตวั ๋ กรุป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย (สรุปช้าเกินกําหนด TG
เก็บค่ามัดจํา)
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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
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 7 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 24-34 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-23 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
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- 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 3,500-4,000 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- 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 ลองคิดดู)
- 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
สถานที่เที่ยวบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ท่านจะเที่ยวแบบสบายๆ กว่า ไม่กงั วลและไม่ตอ้ ง
เกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
เท่านัน้ แต่ขอเรียนแนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าที่กระเป๋ าหลง
ไม่ไปกับเจ้าของจะเป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าฝรัง่ เศส (จํานวน 1 ชุด) ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์

** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
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1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉาก
สีขาวเท่านัน้ ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80%
ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทงั้ 2 ข้าง
จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may
concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ น
ภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและ
วันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า) + สลิปเงินเดือน (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


การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละ
ถูกต้อง จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น

