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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

 2 มิลาน-รูปป้ันของลีโอนาโดดาวินชี-มหาวิหารดูโอโม่-แกลลอเรีย วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) 

เที่ยวบินที่ EK377 (02.00-06.00) / EK205 (09.45-14.20) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
18.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  
หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั
สองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานไดช้ื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น า
ของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่น เดียวกับปารีสและนิวยอรค์ อีกทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของประเทศ

อิตาลีอีกดว้ย  แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ โรงละครโอเปร่าอัลลาสกาล่า (Teatro alla Scala) เป็นโรงละคร
ที่มีพิพิธภัณฑเ์ก่ียวกับโอเปร่าที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของโลก และถ่ายรูปคู่กับ รูปป้ันของลีโอนาโด
ดาวินชี (Leonardo da Vinci) อนุสาวรียแ์ห่งนีต้ัง้ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ลีโอนารโ์ดเดอะวินชีอัจฉริยะ
ของชาวอิตาลีในยคุฟ้ืนฟศิูลปวิทยาที่ส  าคญัในศตวรรษที่15และ16  
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น าท่านสู่จุดศนูยก์ลางอนัศกัดิ์สิทธิ์ของเมือง น าท่านถ่ายภาพดา้นนอก มหาวิหารดูโอโม่ (Duomo di 

Milano) แห่งเมืองมิลาน มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็น
อนัดบัสามของโลก เริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคา
ยอดเรียวแหลมที่ท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ 
ยอดที่สงูที่สดุมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคาร แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (Galleria Vittorio Emanuele ll)  
ชอ้ปป้ิงอาเขตที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนั่งเลน่ของ เมืองมิลาน เพราะ
นอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมีรา้นกาแฟที่เรียกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถ
นั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ทันสมัย อิสระใหท้่านเดินเล่นชมความงดงามของ
อาคารหลงันี ้หรือเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Hotel Galleria Vik Milano หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
(**โรงแรมทีน่  าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชือ่โรงแรมทีพ่กัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมืองใกลเ้คยีงแทน กรณีตดิงานแฟร์หรือมเีทศกาล**) 
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4 3 ฟลอเรนซ-์ช้อปป้ิง The Mall Luxury Outlets-มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร 
 จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่เมืองฟลอเรนซ ์(Florence) เมืองที่ไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมืองศนูยก์ลางแห่งศิลปะ
ในยคุเรอเนสซองส ์ซึ่งลว้นแลว้แต่มีโบราณสถานส าคญั และมีทิวทศันต์ามธรรมชาติที่สวยงาม ไดร้บั
การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือยเูนสโก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงของฟลอเรนซ ์ “The Mall Luxury Outlets - Firenze” 
ศูนยเ์อาทเ์ล็ทที่ใหญ่และมีสินคา้หลากหลายที่สุด มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น า อาทิ
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เ ช่ นPRADA, DOLCE GABBANA, BOTTEGA VENETA, GUCCI, BURBERRY, FENDI, JIMMY 
CHOO, TOD’S, VELENTINO, CELINE, COACH, GIVENCHY 
น าท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลงัการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell 

Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ ์ที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมที่
ใชห้ินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม 

น า ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน อาทิ เช่น รูปป้ัน
เทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอรซ์ิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of 
Medusa), รูปป้ันเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล ่จากนัน้น าท่าน มารมิฝ่ังแม่น า้อารโ์นพบ
กบั สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีรา้นขายทอง และอญัมณีอยู่ทัง้สองขา้งสะพาน ให้
เวลาท่านอิสระเลือกซือ้สินคา้ทัง้ของฝาก ของที่ระลกึ รวมทัง้สินคา้แฟชั่นน าสมยั 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Hotel Ambasciatori หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(**โรงแรมที่น าเสนอเป็นการน าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ชื่อโรงแรมที่พกัทางบริษัทจะท าการแจง้ 3 - 5 วันก่อนการ
เดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปเมืองใกลเ้คยีงแทน กรณีตดิงานแฟร์หรือมีเทศกาล**) 
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 4 ปิซ่า-หอเอนเมืองปิซา่-ลา สเปเซีย-ซิงเคว เทอเร่-ราพัลโล่-ซานตามาการิตา้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

น าท่านสู่ เมืองปิซ่า (Pisa)  อยู่ในแควน้ทสัคานี เป็นเมืองที่เป็นที่รูจ้กัอย่างดีเก่ียวกบัหอเอนเมืองปิซ่า 
ซากโบราณวตัถุของเมืองที่ยงั หลงเหลือจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็นเมืองที่เคยมีความส าคัญ
อย่างมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอพิธีเจิมน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี และ มหา
วิหารดูโอโม (Duomo) อนัยิ่งใหญ่งดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน ถ่ายภาพกบั หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอคอยหินอ่อนที่พิสดารสงู 54 
เมตร มี 8 ชัน้ แต่ละขัน้มีเสาหินอ่อนที่สลกัลวดลายวิจิตร ไดล้งมือสรา้งเมื่อ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี 
ค.ศ. 1350 ใชเ้วลานานถึง 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ใชเ้วลาสรา้งนานที่สดุในโลก ความน่าอศัจรรยอี์ก
อย่างคือ เมื่อเริ่มสรา้งได้ 4-5 ชัน้ หอนีเ้ริ่มเอียง แต่ไม่ถึงกลบัพังทลายลงมา เพราะแรงที่จุดศูนย ์ถ่วง
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เมื่อลากด่ิงลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ลม้ยังทรงตัวอยู่ได้ เมื่อสรา้งเสร็จยอดของหอเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนนี ้ช่วยให ้กาลิเลโอ นกัวิทยาศาสตร ์ชาวอิตาเลียน ผูม้ีชื่อเสียง
ของโลกไดท้ดลองเรื่องอัตราเร็วของเทหว์ัตถุที่ตกลงมาจากที่สงู  ที่ขึน้ชื่อในดา้นความสมัพันธ์ของการ
สรา้งกบัแรงโนม้ถ่วงของตวัอาคารที่สมดลุกนัโดยบงัเอิญไดช้ื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกสมยั
กลาง และเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งของประเทศอิตาลี   ยงัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมภายในมหาวิหาร และ 
ทาวเวอร ์(หอเอนแห่งเมืองปิซ่า) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี 
อยู่ระหว่างเมืองเจนวั และปิซ่า บนทะเลลิกเูรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความ ส าคญัทางดา้นการคา้และ
การทหาร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ La Spezia  เพื่อน าท่านเปลี่ยนการเดินทาง ต่อโดยรถไฟ สู่
เมืองซิงเคว เทอเร่ (Cinque Terre) หมู่บา้น เล็กๆ ที่ตัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝ่ัง รเิวียรา่ของประเทศอิตาลี่ 
(Riviera of Italy) ซิงเคว เทอรเ์ร ่มีความหมายว่า ดินแดน สีสนัทัง้ 5 (The Five Land) หรือดินแดนแห่ง
ความงดงาม ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนัเหนือทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนบรเิวณชายฝ่ัง แควน้ลิกเูรีย ประกอบไป
ดว้ย 5 หมู่บา้น ที่ซ่อนตวัเองอยู่ ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเขา้ถึงได ้โดยง่าย 
โดยทัง้ 5 หมู่บา้นนีม้ีหุบเขาลอ้มรอบ มีแม่น า้เป็นฉาก ดา้นหนา้ ท าใหส้ถานที่แห่งนีม้ี ความสวยงาม
ตามธรรมชาติราวกบัภาพวาดของจิตรกรเอก ประกอบกบัเป็นส่วนหนึ่งของอทุยานแห่งชาติและ ไดร้บั
การขึน้ ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997 ซึ่งหมู่บา้น
ทัง้หา้นีย้งัคงสภาพดัง้เดิม มาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 11 ไดแ้ก่ 

1. หมู่บ้านมอนเตรอสโซ (Monterosso Al Mare) เป็นหมู่บา้นที่ใหญ่และขึน้ชื่อที่สุด เนื่องจากเป็น
เพียงหมู่บา้น เดียวที่ มีชายหาดใหน้กัท่องเที่ยวลงไปเลน่พกัผ่อน 
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2. หมู่บ้านเวอรน์าสซา (Vernazza) เป็นหมู่บา้นที่ก่อตัง้ ขึน้มาพรอ้มๆกบัมอนเตรอสโซ เป็นหมู่บา้นที่
คงเหลือความ เป็นหมู่บา้นชาวประมงสงูสดุในบรรดาทัง้ 5 หมู่บา้น เป็น ที่ตัง้ของปราสาทโดเรีย (Doria 
Castle) ซึ่งถูกสรา้งขึน้เพื่อ ไวส้งัเกตการณเ์หล่าโจรสลดัที่จะเขา้มาโจมตีหมู่บา้น ว่ากัน ว่าที่นี่เป็นจุด
ชมวิวที่สวยที่สดุ   
3. หมู่บ้านคอรนี์เลีย (Corniglia) เป็นหมู่บา้นที่แตกต่างจาก ที่อ่ืนๆ ที่นี่เคยเป็นสว่นหนึ่งของเวอรน์าส
ซา เป็นหมู่บา้นรมิ ผาที่ถกูลอ้มรอบดว้ยไรอ่งุ่น ที่นี่ค่อนขา้งเงียบสงบ ผูค้นเป็น มิตร และรูจ้กักนัแทบทัง้
หมู่บา้น โดยมีของขึน้ชื่อคือเจลา โด หรือ ไอศครีมที่ท าจากน า้ผึง้ธรรมชาติ หรือที่คนที่นี่เรียก กันว่า 
Miele de Coriglia   
4. หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) เป็นหมู่บา้นที่เหมาะ ที่สุด หากจะดูสถาปัตยกรรมในแบบซิงเคว 
เทอรเ์ร่ หมู่บา้นนีอ้ยู่กันหนาแน่น มีสีสันรอ้นแรงจัดจา้นที่สุดใน บรรดา 5 หมู่ บา้น รา้นอาหารและ
โรงแรมเล็กๆ ค่อนขา้งมาก ส าหรบัหมู่บา้นนีแ้นะน าว่าใหล้องหาไวน์ ทอ้งถิ่นอย่างไวนซ์ิอัคเชตราตา้ 
(Sciacchetrà) มาลองดื่ม เพราะเป็นไวนท์ี่ขึน้ชื่อมาตัง้แต่สมยัโบราณ   
5. หมู่บ้านริโอมาจจอเร (Riomaggiore) ซึ่งถือเป็นหมู่บา้น หนา้ด่านหากเดินทางมาจากเมืองฟลอ
เรนซ ์อยู่ทางใต้สุด เป็นชุมชนที่ค่อนข้างเงียบสงบ จนแทบจะเรียกได้ว่าเป็น หมู่บ้านทางผ่านเสีย
มากกว่า ซึ่ง เป็นขอ้ดีส าหรบันกัท่องเที่ยวท่ีชอบความสงบและตอ้งการ มาพกัผ่อนอย่างแทจ้รงิ 
*การเดินทางเที่ยวชม ทัง้ 5 หมู่บา้น ในเมืองซิงเคว เทอร์เร่ ขึ้นอยู่กับเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม หากไม่ไดช้มหมู่บา้นใด หมู่บา้นหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่
ไดท้กุกรณี เพราะ เป็นการช าระล่วงหนา้แลว้ทัง้หมด โดยรถไฟ (เหมาจ่าย) ใชเ้วลา ในการเดนิทางจากแต่ละหมู่บา้น 
ไปถึงอกีหมู่บา้น ใน 5 หมู่บา้น ประมาณ 15-20 นาท ีต่อหมู่บา้น* 

จากนัน้เดินทางสู่ เมืองราพัลโล่ (Rapallo) เมืองริมทะเลอิตาเลี่ยนริเวียร่า ที่ไดร้บัความนิยมจากชาว
ยุโรป ผ่านชมความงดงามของโบสถเ์ซน้ตม์ารติ์น โบสถข์นาดใหญ่ของเมือง ผ่านชมปราสาทและป้อม
ปราการของเมืองที่ในอดีตเคยใชเ้ป็นแนวก าแพงป้องกนัขา้ศึก ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑแ์ละเป็นจุดชมวิว
ของเมือง ผ่านชมโบสถซ์านตจ์อรโ์จแม็กจอเร ่ครสิตจกัรในนิกายเบเนดิก โบสถท์ี่สรา้งจากหินอ่อนสีขาว
ในสไตลค์ลาสสิคเรอแนสซองส ์
น าท่านเดินทางโดยเรือสู ่ท่าเรือซานตามาการิต้า (Santa Margherita Ligure) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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พักที ่Hotel Excelsior Palace Portofino Coast หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 5 ปอรโ์ตฟิโน่-โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ-เมืองคานส ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าน ชมเมืองปอร์โตฟิโน่ (Portofino) หมู่บ้านตากอากาศชื่อดังของอิตาลี สวรรค์แห่งรีสอรท์
ส าหรบันักท่องเที่ยวในแควน้ลิกูเรีย อันมีจังหวัดเจนัว ของอิตาเลี่ยนริเวียร่าเป็นเมืองหลวง เมืองปอร์
โตฟิโน เป็นเมืองเล็กน่ารกัดว้ยบา้นเรือนหลากสีสนัที่ตัง้อยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวที่มีเรือ
ยอรช์ จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของที่นี่นัน้ถึงกับท าใหบ้ริษัทในเครือวอลทดิ์สนีย์ 
ตอ้งขอจ าลองไปไวส้วนสนุกดิสนียซ์ี ในประเทศญ่ีปุ่ นเลยทีเดียวใหเ้ดินพกัผ่อนอย่างสบายอารมณ์ ด่ืม
ด ่ากบับรรยากาศสบายๆฟังเสียงคลื่น  

ชมท่าเรือยอรช์ สมัผัสวิถีชิวิตริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรือนักท่านยังสามารถเที่ยวชม โบสถเ์ซนตม์าร์
ติน (Chiesa del Divo Martino) สรา้งตั้งแต่คริสตศตวรรตที่  11 เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตหาก
เป่ียมดว้ยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด หากพอมีเวลาท่านยงัสามารถขึน้ไป ชมความย่ิงใหญ่ของ 

ปราสาทและป้อมปราการ (Castello Brown) ซึ่งสรา้งมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใชเ้ป็น
ปอ้มปราการปอ้งกนัขา้ศกึ แต่ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ ์และยงัป็นจดุชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองคานส ์(Cannes) เมืองชายทะเลเล็กๆ ที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทัง้ปีและ
เป็นเมืองที่ใชส้ถานที่ในการประกวดภาพยนตรน์านาชาติที่โด่งดงัไปทั่วโลก  

ให้ท่านได้เก็บภาพกับ Palais des Festivals ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานประกวดภาพยนตร์ และศูนย์
ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวูดมา
ประทบัเอาไวบ้นพืน้ซีเมนต ์ผ่านชมวิวทิวทศันข์องเมืองบรเิวณถนนลา กรวั เซต ย่านเดินเที่ยวรมิทะเลที่
ทนัสมยัที่สดุในโลกเรียงรายไปดว้ยทิวแถวของตน้ปาลม์ รา้นบติูก และรา้นคา้มีระดบั  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
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พักที ่Hotel Splendid หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
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 6 วาลองโซล-ชมทุ่งลาเวนเดอรก์-มาโนสก-์เอ็กซองโพรวองซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาลองโซล (Valensole) เมืองเล็กๆ ที่มีเสน่หข์องทุ่งลาเวนเดอรก์วา้ง
ใหญ่ที่สดุในฝรั่งเศส เวลาเดินผ่านกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร ์จะสง่กลิ่นหอมมาทกัทายเป็นระยะๆ 
อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพกบัทุ่งลาเวนเดอร ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองมาโนสก ์(Manosque) ที่ตัง้ของโรงงานผลิตสินคา้ชื่อดงั L’occitane en 
provence ที่สง่ขายไปยงั 85 ประเทศทั่วโลก และมีรา้นคา้กว่า 900 รา้น ในปัจจบุนั 
จากนั้นน าท่าน แวะเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ L’occitane สินคา้น าเข้าจากประเทศฝรั่งเศสที่ผลิตมาจาก
ธรรมชาติลว้นๆ อาทิเช่น ดอกลาเวนเดอร ์ดอกสม้ มะกอก น า้ผิง้ อลัมอลล ์La verveine ฯลฯ 
น าท่านเดินทางสู่ เอ็กซองโพรวองซ ์(Aix-en-Provence) คือเมืองเก่าที่นิยามเสน่หแ์ห่งโพรวองซไ์ดดี้ 
ตัง้อยู่ใกลก้ับมารเ์ซยย ์แต่เป็นเมืองเล็กและสงบกว่ามาก เป็นที่รูจ้กัว่าเป็นเมืองบา้นเกิดของศิลปินดัง
อย่าง ปอล เซซานน ์(Paul Cézanne) และมีทุ่งลาเวนเดอรม์ากมาย เมืองนีไ้ดฉ้ายาเมืองแห่งน า้พพุนั
แห่ง ซึ่งมีน า้พมุากมายบางแห่งก็ยงัใชก้ารได ้บางแห่งถกูท าลายใชก้ารไม่ไดแ้ต่ก็ยงัถกูอนรุกัษเ์อาไวเ้ป็น
อย่างดี  น า้พทุี่ใหญ่ คือน า้พ ุLa Rotonde เป็นน า้พขุนาดใหญ่ สรา้งในปี ค.ศ.1860 บนน า้พจุะมีรูปป้ัน
ของหญิงงามทัง้ 3 นางหนัหนา้ไปสามทิศ สามเมือง คือมารเ์ซย ์อาวิญญง และ Aix-en-Provence ซึ่ง
หมายถึงการเกษตร ศิลปะ และความยุติธรรม ถัดจากน า้พุจะเป็น "ถนนมิราโบ(Le Cour Mirabeau)" 
ถนนสายหลกัที่เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่และรา้นขายของทัง้สองขา้งทาง 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Renaissance Aix-en-Provence Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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 7 มอนติคารโ์ล-เมืองนีส-จัตุรัสมาสเซนา 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองมอนติคารโ์ล (Monte Carlo) เมืองเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในประเทศโมนาโก ติด
กบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน มีชายหาดทอดยาวสดุลกูหูลกูตา เมืองที่พรั่งพรูไปดว้ยงานสถาปัตยกรรมอนั
เก่าแก่ และเพียบพรอ้มไปดว้ยความศิวิไลซ์ จนท าใหก้ลายเป็นสถานที่พักผ่อนของบรรดาเหล่ามหา
เศรษฐี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่าน ชมเมืองโมนาโก ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางทอ้งทะเลอนังดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนตน์ิโคลสั ที่
สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 1875 ที่เคยใชจ้ัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจา้หญิงเกรซ เคลลี ราชธิดา
แห่งโมนาโก  น าถ่านแวะถ่ายภาพกับ ปาเล เดอ แปรงซ ์(Prince's Palace of Monaco) ปราสาทที่
ประทบัของเจา้ชายแห่งรฐั จากนัน้ใหท้่านชมวิวทิวทศันท์ี่ขนาบดว้ยท่าจอดเรือยอรช์อนัหรูหราซึ่งแสดง
ถึงความมั่งคั่ง และร  ่ารวยของดินแดนแห่งนี ้แวะถ่ายภาพกบัความหรูหราของคาสิโนแห่งมอนติคารโ์ล 
ซึ่งปัจจบุนัเป็นแหลง่เศรษฐกิจที่ส  าคญัของเมือง  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เมืองพักตากอากาศทางทะเลที่เรียกว่าเฟรนช์ ริเวียร่า มี
ชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริ่มกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนองักฤษ และชาวยุโรปมาตัง้แต่
สมยัวิคทอเรีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางมานีซ เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ชายหาดของนีซไม่ใช่หาดทราย 
แต่จะเป็นหินกอ้นเล็กๆที่ไม่คม ซึ่งคือเสน่หอี์กอย่างหนึ่งของเมืองนีส  

จากนัน้ใหท้่านอิสระกับการชอ้ปป้ิง บริเวณ จัตุรัสมาสเซนา (Place Masséna) ณ ห้างแกลเลอร่ี 

ลาฟาแยต (Galeries Lafayette Nice Massena) ห้างสรรพสินค้าใหญ่ระดับ HIGH-END ย่านใจ
กลางเมืองตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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พักที ่Hotel Le Meridien Nice หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 8 เมืองนีซ-สนามบนินีซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่าน เมืองนีซ(Nice) เมืองซึ่งอุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชัน้เยี่ยม ซากปรกัหักพัง 
พิพิธภณัฑ ์รา้นเสือ้ผา้ ตลาดกลางแจง้ ภตัตาคาร อนัเป็นสิ่งที่ดงึดดูนกัท่องเที่ยวใหม้าเยี่ยมชม  
ถ่ายภาพกับโบสถ์นอรท์เทรอดามของเมืองนีส (Basilique Notre-Dame de Nice) เป็นโบสถ์ที่ไดร้บั
อิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบโกธิคอย่างชดัเจน เป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สดุของเมืองและเป็นอาคารทาง
ศาสนาแห่งแรกที่มีความทนัสมยัตัง้โดดเด่นสง่างามกลางถนนสายหลกัในเมือง 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินนีซ (NCE) 

15.55 น. ออกเดินทางจากเมืองนีซ กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK78 

(15.55-00.10(+1)) // EK376 (03.45-13.25) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ  
16 ชั่วโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

 9  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
 
13.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
จนัทร-์องัคาร 24 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 66 

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 
159,999 159,999 59,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตทุั้งหมด
อย่างละเอียดทุกขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบรษิัทฯ เมื่อท่าน
จองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมายเหตทุี่บริษัทฯ 
แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 20 ท่าน** 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎการ
เขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 
เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกั
ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยโุรป Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

8. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

9. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
10. ทิปคนขบัรถในยุโรปวนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 
11. พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
12. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  
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             อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกั

รีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

             การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 80,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี 

ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนัก่อน

การเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้สามารถจดัเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าไดท้นัที 
5. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

6. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ
และยื่นรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้าก
ทางเจา้หนา้ที่ 

7. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 30 วนัท าการ ทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อน ตามก าหนด
เงื่อนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดก็
ตาม ทางบรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 

8. หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน
และผลของวีซ่าของทางไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 
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9. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้ง
ใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
              เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง 

ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ เลื่อนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ
ลว่งหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อน
จองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวั
ออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงิน
เขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่าน
จะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สดุ
เท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
              เงือ่นไขการยกเลกิการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 
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6. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรท์ัง้หมกดหรือค่า

มดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ อาทิ เช่น 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

8. กรณีเป็นกรุ๊ปสว่นตวัไม่สามารถยกเลิกคืนเงินไดท้กุกรณี 
 

              หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้าง
บรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะ
ไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาต
ให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะ
ใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่า
ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุ
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 
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9. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่ง

วิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนั
เป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิาร
บางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

 
             ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของ
สายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 

7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้
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           โรงแรมทีพ่ัก 
1. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม 
2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได ้

โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไมต่ิดกนัหรอือยู่คนละชัน้  
5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตยีง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยอาจจะมีคา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแต่ละโรงแรม 
6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้งจอง

โรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม  
7. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทดัรดัและไม่มีอา่งอาบน า้ ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั
ดว้ย 

8. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่ีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศจะมีในช่วงฤดรูอ้น
เท่านัน้ 

9. บางโรงแรมไมม่ีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถงึไดท้่านจะตอ้งน าสมัภาระของท่าน
เขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 
           การย่ืนวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า 

1. การอนมุตัวิีซา่เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู ทางบรษิัทไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษิัทเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นัน้ เงินค่าสมคัรยื่นวซี่าทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซา่ ออกมาว่าทา่นไม่ผ่าน ทาง
สถานทตูจะไมค่ืนเงินค่าวีซา่ และค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นวีซา่ไมว่่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทางสถานทตูมีสิทธ์ิที่จะไมต่อบ

เหตผุลของการปฏิเสธวีซา่ในทกุกรณี 
2.  กรณีที่ท่านวซี่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ไม่คืนเงินค่าวีซา่และค่าบรกิารจากตวัแทนยื่นใหก้บัท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้โดยสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บและทา่น
สามารถน าวซี่าไปใชเ้ดินทางไดห้ากวซี่ายงัไม่หมดอาย ุ 

3. ส าหรบัท่านที่พ านกัอาศยั ศกึษา หรือ ท างานอยูต่่างประเทศทา่นจะตอ้งเป็นผูย้ื่นวซี่าดว้ยตวัทา่นเอง ณ ประเทศที่ท่านพ านกั
อาศยัอยู ่

4. ท่านที่มีวซี่าอยู่แลว้กรุณาแจง้บรษิัทเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้

 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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