
#13609 ทัวรยุโรป สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี 10 วัน 7 คืน ยอด
เขามองตจูอิค หมูบานมูสติเยแซงกมารี วิหารโมนาโค บิน EK
ทัวรยุโรป สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี บารเซโลนา มหาวิหารซากราดา ฟามิเลียร ถนน
ลารัมบรา มอนตเซอรรัต อันดอรราลาเวลลา สะพานปงตดูการ มารเซย เอ็กซ
อองโพรวองส แซงตปอลเดอวองซ คานส มอนติคารโล โดเซเอคควา อนุสาว
รียคริสโตเฟอร มิลาน มหาวิหารดูโอโม



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานบารเซโลนา - บารเซโลนา - เนินเขามองตจูอิค - อนุ
สาวรียคริสโตเฟอรโคลัมบัส - โบสถซากราดา แฟมิเลีย - ถนนลารัมบลา   

Fira
Congress
หรือเทียบเทา

3 มอนตเซอรรัต (เขามอนตเซอรรัต) - อารามซานตามาเรีย เดอ มอนตเซอรรัต -
อันดอรรา ลาเวลลา   

Hesperia
Andorra La
Vella หรือ
เทียบเทา

4 การกาสซอน - สะพานวิเยอร - ปอมปราการกาการซอน - ปราสาทการกาซอน - ตูลูส   

Hotel
Badajoz
Center   หรือ
เทียบเทา

5 นีมส - อาวีญง - มารเซล   
Novotel
Marseille Est
หรือเทียบเทา

6 เอ็กซ ออง โพรวองส - หมูบานมูสติเยร แซงต มารี - นีซ   
Novotel Nice
Arenas หรือ
เทียบเทา

7 เมืองโบราณในโปรวองซ - คานส - มอนติคารโล - พระราชวังแหงโมนาโค - นีซ   
Novotel Nice
Arenas หรือ
เทียบเทา

8 โดเซเอคควา - อิมเปเรีย - วิลลา กรอค - เจนัว - อนุสาวรียของคริสโตเฟอร โคลัมบัส   
Novotel
Ovest Hote
หรือเทียบเทา

9 แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล - ปราสาทสฟอรเซสโก - มหาวิหารแหงเมืองมิ
ลาน - ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา    -

10 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

23 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿16,900

1 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65 ฿84,900 ฿84,900 ฿84,900 ฿16,900

10 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 ฿81,900 ฿81,900 ฿81,900 ฿16,900

18 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 ฿84,900 ฿84,900 ฿84,900 ฿16,900

3 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿16,900

5 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿16,900

17 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66 ฿84,900 ฿84,900 ฿84,900 ฿16,900

24 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66 ฿84,900 ฿84,900 ฿84,900 ฿16,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานบารเซโลนา - บารเซโลนา -
เนินเขามองตจูอิค - อนุสาวรียคริสโตเฟอรโคลัมบัส - โบสถซาก
ราดา แฟมิเลีย - ถนนลารัมบลา

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคารเตอรสาย
การบิน EMIRATES AIRLINE พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

03.30 น. นําทาน ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส...โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี
EK377

06.55 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พักเปล่ียนเครื่อง

08.15 น. ออกเดินทางสูบารเซโลนา...โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK185

บาย

13.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติบารเซโลนา ประเทศสเปน หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และดาน
ศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางชมความงามของเมืองบารเซโลนา

แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศนรอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองตจูอิค”Mont Juic

จากนั้นผานชม อนุสาวรีย คริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือผูย่ิงใหญท่ีออกเดินทางจากกรุงบารเซโลนา ไปพบหมูเกาะ
แคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492

่ ์ ์ ่



แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราดา ฟาอมิเลียร (Sagrada Familia) (ดานนอก) สัญลักษณแหงสิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์สูงใหญถึง
170 เมตร ออกแบบกอสรางอยางสวยงามแปลกตา ตั้งแตปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดท่ีแสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี
เกาด้ี สถาปนิกผูเล่ืองชื่อ มหาวิหารแหงน้ี

นําทานเดินทางสูถนนชอปป้ิงสายใหญของบารเซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ยานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของบารเซโลนา
แหลงทองเท่ียวอันเป็นท่ีชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆท่ีมีความ ยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแตมีสีสันเสนหนาประทับใจท้ัง
กลางวันและกลางคืนอิสระใหทานไดชอปป้ิง ตามอัธยาศัย ท

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Fira Congress หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานบารเซโลนา

บารเซโลนา

เนินเขามองตจูอิค

อนุสาวรียคริสโตเฟอรโคลัมบัส

 บาย

เป็นทาอากาศยานประจํากรุงบารเซโลนาขอประเทศสเปน ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียง
ใตของใจกลางกรุงบารเซโลนาประมาณ 12 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็น
อันดับสองของประเทศสเปน และอันดับ 6 ของทวีปยุโรป

เป็นเมืองท่ีมีประชากรคับค่ังเป็นอันดับ 2 ของสเปนและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตเมดิ
เตอเรเนียน มีทาเรือสําคัญและทีมฟุตบอลชื่อดัง

เป็นเนินเขาในบารเซโลนาท่ีมีทัศนียภาพของเมืองอันงดงาม ทางดานตะวันออกของเนิน
เขายังมีหนาผาสูงชันซ่ึงทําหนาท่ีเป็นด่ังกําแพงเมือง สวนดานบนเป็นท่ีตั้งของปอม
ปราการหลายแหง

คริสโตเฟอรโคลัมบัส (Christopher Columbus) ชาวสเปนท่ีไดรับการยกยองวาเป็นผู
เดินทางพบทวีปอเมริกา เป็นคนแรก รูปป้ันน้ีอยูกลางถนน ดานหนาบริเวณลานกวางจะ
มีรูปป้ันอนุสาวรีย ดอน กีโยเต (Don Quixote) กับลูกนองคนสนิท ซานโช (Sancho)
ท้ังสองคนคือตัวละครในเรื่อง "สูฝันอันย่ิงใหญ" วรรณกรรมของ มิเกล เดอ เซอรวองเต
ยานน้ีจัดเป็นแหลงชอปป้ิงอีกเชนกัน ถัดจาก พลาซา เอสพลานาด (Plaza de Espana)

่ ่



วันท่ี 3 มอนตเซอรรัต (เขามอนตเซอรรัต) - อารามซานตามาเรีย เดอ
มอนตเซอรรัต - อันดอรรา ลาเวลลา

โบสถซากราดา แฟมิเลีย

ถนนลารัมบลา

นิดหนอย ก็จะเดินมาพบกับวิหารเดอโบด ซ่ึงเป็นหินแกรงจากอียีปต ท่ีชาวสเปนสมัย
กอน ขนขามน้ําขามทะเลมาสรางเป็นวิหาร ดานในจะมีรูปแบบโมเดล แทงหิน และการ
กอสรางวิหารเดอโบด ภายในสามารถเขาชมไดฟรี

เป็นโบสถคริสตโรมันคาทอลิกอันศักดิส์ิทธิท่ี์เป็นสัญลักษณของเมืองบารเซโลนา โดย
ฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน เป็นผลงานท่ีเรียกวา โม
เดิรนนิสโม เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นอารตนูโวท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเริ่ม
สรางตั้งแตปี 1882 แมกระท้ังจนถึงปัจจุบันก็ยังสรางไมแลวเสรจ ถึงกระนั้นองคการยู
เนสโก ก็ไดจัดใหเป็นมรดกโลก โดยมหาวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมโดดเดนแปลกตา
ไมเหมือนท่ีใดในโลก

เป็นถนนใจกลางเมืองบารเซโลนา ท่ีเป็นจุดนัดพบของนักทองเท่ียวเพราะความสวยงาม
ของถนน และยังมีรานขายไสกรอกและแฮมรสชาติล้ําเลิศแบบตนตําหรับ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Fira Congress หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู “มอนตเซอรรัต” (Montserrat) แควนคาตาโลเนีย เสนหความเกาแกแหงสเปน สถานท่ีทองเท่ียวและ
โบราณสถานท่ีมีชื่อเสียงหลายแหงมักจะมีเสนหและเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกันไป

นําทานขึ้นสู “ยอดเขามอนตเซอรรัต” ภูเขาศักดิส์ิทธิ ์(โดยกระเชา)

เพ่ือชมความงดงามของมหาวิหาร “ซานตามาเรีย เดอ มอนตเซอรรัต” (Benedictine monastery of Santa Maria de
Montserrat ) มีความพิเศษคือตั้งอยูในหุบเขาท่ีมีระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร และลักษณะของภูเขาท่ีมีรูปรางหยัก
และสูงใหญ ความแปลกน้ีคงเป็นจุดหน่ึงท่ีทําใหผูคนหล่ังไหลกันมาทองเท่ียว

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู “อันดอรรา ลาเวลลา” Andorra la Vella เป็นเมืองหลวงกลางหุบเขาของประเทศอันดอรราซ่ึงตั้งอยูบน
ความสูง 1,023 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเทือกเขาพิเรนีสระหวางประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปน อุตสาหกรรมหลักของเมือง
คือดานการทองเท่ียว ถึงแมวาประเทศจะมีรายไดนําเขาจากการเป็นแหลงหลบภาษี นอกจากนั้นยังมีสินคาพ้ืนเมืองอยาง
เฟอรนิเจอรและบรั่นดี

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hesperia Andorra La Vella หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 การกาสซอน - สะพานวิเยอร - ปอมปราการกาการซอน -
ปราสาทการกาซอน - ตูลูส

มอนตเซอรรัต (เขามอนตเซอรรัต)

อารามซานตามาเรีย เดอ มอนตเซอรรัต

เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีอยูบนภูเขาศักดิส์ิทธิซ่ึ์งอยูไมไกลจากเมืองบารเซโลนา เมืองหลวงของ
แควนมากนัก นอกจากน้ีแลวบนภูเขามอนตเซอรรัตยังเป็นท่ีตั้งของ "ซานตามาเรีย เดอ
มอนตเซอรรัต" อีกหน่ึงอาสนวิหารศักดิส์ิทธิท่ี์ตั้งอยูบนระดับความสูง 1,236 เมตร

เป็นอารามอันสวยงามของนักบุญเบเนดิกตท่ีตั้งอยูบนภูเขามอนตเซอรรัต ภายใน
ประดิษฐานภาพของพระแมแหงมอนตเซอรรัต อารามน้ีกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 11 และ
บูรณะขึ้นใหมระหวางศตวรรษท่ี 19 ละ 20 ซ่ึงมีชื่อหมายถึง 'ภูเขาหยัก' ตั้งอยูในทําเลท่ี
เหมาะสําหรับการมีบทบาทสําคัญในชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของแควนคาตาโล
เนีย และเป็นสถานท่ีพักผอนทางศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดของแควน ซ่ึงยังคงทําหนาท่ีมา
จนถึงทุกวันน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อันดอรรา ลาเวลลา บาย

เป็นรัฐอิสระท่ีตั้งอยูตรงบริเวณท่ีราบสูง Pyrenees ในพ้ืนท่ีระหวางชายแดนฝรั่งเศส
และสเปน มีอากาศเย็นตลอดปีจากการตั้งอยูบนท่ีสูง ท่ีน่ีมีอุตสาหกรรมหลักคือการทอง
เท่ียวในฐานะเป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีดีมากๆ แหงหน่ึง ในชวงฤดูหนาวท่ีน่ียังเป็นเมือง
สกีรีสอรทอันยอดยอดนิยมของผูคนท้ังสองประเทศดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hesperia Andorra La Vella หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู “เมืองการกาซอน” (CARCASSONNE) คืออีกเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของแควนล็องกดอค-รูซียง
และยังเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตรอันเกาแกมาตั้งแตยุคสมัยกอนโรมัน ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเป็นเมืองปอมปราการยุคกลางท่ี
โดดเดนแหงหน่ึงของประเทศฝรั่งเศส

นําทานเท่ียวชม เมืองการกาซอน แยกออกเป็นสองสวน “CITÉ DE CARCASSONNE” เมืองเกาลอมรอบดวยกําแพง
เมือง และ “VILLE BASSE” เป็นเมืองใหมเป็นบริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเกาน่ันเองปอมปราการยุคกลางประจําเมือง แต
กอนจะเขาไปสูอาณาเขตปอมปราการนั้น

ผานชมสะพานวิเยอร (PONT VIEUX) ท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชในการขามแมน้ําโอด (AUDE) ปอมปราการกาการซอน
(FORTRESS OF CARCASSONNE) ปอมปราการยุคกลางท่ีโดดเดน ซ่ึงภายในปอมปราการนั้นประกอบไปดวยถนนและ
โบสถสมัยโกธิค ซ่ึงอยูเขตของกําแพงขนาดใหญจํานวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพ่ือลอมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกําแพง
ปราสาทการกาซอน (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทท่ีตั้งอยูภายในรั้วกําแพงเมือง อีกท้ังยังเป็นศูนยกลางของกา
การซอนยุคกลาง ซ่ึงตอมาไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997

บาย

้



บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู “เมืองตูลูซ” (Toulouse) เป็นเทศบาลในจังหวัดโอต-การอน ทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมือง
หลวงของแควนมีดี-ปีเรเน ซ่ึงติดกับประเทศสเปน แตมีพรมแดนธรรมชาติ คือ เทือกเขาพิเรนีสค่ันไว ตูลูซเป็นเมืองใหญอันดับ
ท่ีสี่ของประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนยกลางดานอุตสาหกรรมการบินของโลก โดยเป็นท่ีตั้งของสํานักงานใหญและโรงงานของแอร
บัส นอกจากน้ียังเป็นท่ีตั้งของสํานักงานใหญของอินเทลภาคพ้ืนยุโรปตลอดจนหนวยงานดานอวกาศของฝรั่งเศส

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Badajoz Center หรือเทียบเทา

การกาสซอน

สะพานวิเยอร

ปอมปราการกาการซอน

ปราสาทการกาซอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเมืองหน่ึงของแควนล็องกดอค-รูซียง และยังเป็นเมืองท่ีมี
ประวัติศาสตรอันเกาแกมาตั้งแตยุคสมัยกอนโรมัน ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเป็นเมืองปอม
ปราการยุคกลางท่ีโดดเดนแหงหน่ึงของประเทศฝรั่งเศส

เป็นสะพานโรมันอันเกาแกของเมืองการกาสซอนซ่ึงมีอายุยอนกลับไปตั้งแตตนศตวรรษ
ท่ี 14 เพ่ือใชในการขามแมน้ําโอด ตอมอสะพานมีลักษณะเป็นซุมโคงสิบสองวง และตัว
สะพานถูกแบงออกเป็นสองสวนโดยซุมหินตามแนวตนน้ําและทายน้ํา

เป็นกําแพงปอมปราการหลักประจําเมืองกาการซอนท่ีมีมาตั้งแตยุคกลาง ซ่ึงภายในปอม
ปราการนั้นประกอบไปดวยถนนและโบสถสมัยโกธิค โดยอยูในเขตของกําแพงขนาดใหญ
จํานวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพ่ือลอมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกําแพง

เป็นปราสาทประจําเมืองกาการซอนท่ีตั้งอยูเป็นสวนหน่ึงของกําแพงปอมปราการเมือง
ปราสาทแหงน้ีเป็นศูนยกลางของกาการซอนยุคกลาง ซ่ึงตอมาไดรับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเมื่อปี 1997

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 5 เมืองนีมส - เมืองอาวีญยอง - เมืองมารเซล

ตูลูส
ตูลูส (Toulouse) อยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองใหญ อันดับ 4 ของ
ประเทศ รองจาก ปารีส ลีอง และ มารแซยร ตูลูสเป็นเมืองหลวงแหงแควน มิดิ-ปิเรเน
(Midi-Pyrénées) ติดกับประเทศสเปน แตมีพรมแดนธรรมชาติ คือ เทือกเขาปิเรเน
(Pyrénées) ค่ันไว แมน้ําท่ีสําคัญของตูลูส คือ แมน้ําการอน (La Garonne) และ
สถาปัตยกรรมของเมืองมักกอดวยอิฐสีสมอมชมพู ทําใหเมืองน้ีไดชื่อวา La ville rose
(เมืองสีชมพู) เป็นสถาปัตยกรรมสไตลฝรั่งเศส โดยเฉพาะยุคเรอเนสซองส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Badajoz Center   หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู “เมืองนีม” (Nimes) หรือ นีเมส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดการ ในแควนล็องกด็อก-รูซียง ประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองนีมเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานนับพันปี และยังเป็นแหลงทองเท่ียวหลักอีกแหงหน่ึงทางตอนใตของ
ประเทศฝรั่งเศส เมืองนีมเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญในสมัยโรมโบราณ รวมท้ังอัฒจันทรแบบโรมันโบราณ วิหารโรมัน (แมซ
งกาเร) และหอคอยมาญ ซ่ึงสถานท่ีท้ังสามยังคงอยูในสภาพท่ีสมบูรณ จนเมืองนีมไดถูกเรียกเป็น “กรุงโรมแหงฝรั่งเศส”

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู “เมืองอาวีญง” (Avignon) เป็นเมืองหลักของเขตจังหวัดโวกลูซ แควนโพรว็องซาลปโกตดาซูร ทางภาคใต
ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ อา
วีญง และยังเป็นหน่ึงในไมกี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสท่ียังมีกําแพงเมืองเกาท่ียังอยูในสภาพสมบูรณ และยังมีศูนยประวัติศาสตร
พระราชวังพระสันตะปาปา สะพานอาวีญง ซ่ึงยังอยูในสภาพดี ซ่ึงท้ังหมดน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนส
โก เมื่อปีค.ศ. 1995

ไดเวลาอันสมควร นําทานแวะถายรูปกับ สะพานปงต ดู การ (Pont du Gard) สะพานสงน้ําโรมันโบราณ เพ่ือใชเป็น
สะพานสงน้ําของเมืองนีมส (Nimes) ระยะทางยาวเกือบ 50 กิโลเมตร ทอดผานแมน้ําการด (Gard) ซ่ึงองคการยูเนสโกได
ยกยองใหเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1985

จากนั้นเดินทางสู “เมืองมารเซย” (Marseille) เมืองทาท่ีสําคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียราท่ีงดงาม ซ่ึง
ไดชื่อวาเป็นประตูเมดิเตอรเรเนียนของฝรั่งเศส

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Marseille Est หรือเทียบเทา

นีมส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูทางเหนือของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูระหวางทะเลเมดิเตอรเรเนียนและ
ภูเขาเคเวนเนส เมืองนีมส มีประวัติศาสตรอันยาวนานยอนหลังไปถึงจักรวรรดิโรมัน ท้ัง
ยังมีเศษซากทางประวัติศาสตรท่ีเสมือนโรมันกระจายอยูตามพ้ืนท่ีเมืองหลายแหง ดวย
เหตุน้ีนีมสจึงถูกขนานนามวาเป็นกรุงโรมของฝรั่งเศส



วันท่ี 6 เมือง Aix en Provence - หมูบานมูสติเยร แซงต มารี - นีซ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อาวีญง

มารเซล

 บาย

เมืองท่ีมีความสําคัญทางศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดของฝรั่งเศส เพราะครั้งหน่ึงเคยเป็นท่ีประทับ
ของสันตะปาปา ถึง 10 พระองค กอนท่ีจะยายไปกรุงโรม ในปี ค.ศ. 1377เขาชมภายใน
PALAIS DE PAPES พระราชวังของโปปท่ีมีการตกแตงและประดับประดาอยาง
สวยงาม

เป็นเมืองทาฝ่ังทเลเมดิเตอรริเน่ียนในแควนโฟรวองซตอนใตของฝรั่งเศษ เพราะไดรับ
เลือกใหเป็นเมืองแหงวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2013 ทําใหเมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีการจัด
กิจกรรมตลอดท้ังปี มีการสรางแกลอรี่และนิทรรศการท่ีนาสนใจมากมาย ตลอดท้ังปี
สถานท่ีท่ีนาสนใจ เชน Basilique Notre Dame da la grad , Vieux port เป็นเมืองท่ี
มีทาเรือสวยงาม มารเซย เมืองใหญอันดับสอง และเมืองทาอันดับหน่ึงของฝรั่งเศส มาร
เซยไดชื่อวาเป็นประตูเมดิเตอรเรเนียนสูดินแดนฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวย
ประวัติศาสตรยาวนาน ถึง 2600 ปีชวนใหทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Marseille Est หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู “เมืองเอ็กซ ออง โพรวองส” (Aix en Provence) ใหทานเดินเลนชมเมืองเพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาว
โพรวองส กับผลิตภัณฑพ้ืนบาน ผัก และผลไมสดๆจากไร ตลาดดอกไมสด พรอมชมอาคารบานเรือนสไตลบาร็อคท่ีหรูหรา ซ่ึง
อดีตเคยเป็นเมืองเกาแกในสมัยโรมัน ท่ีมีความรุงเรืองเป็นอยางมาก

นําทานออกเดินทางสู หมูบาน มูสติเย แซงก มารี Moustiers-Sainte-Marie หรืออีกชื่อหน่ึงคือ หมูบานแหงดวงดาว ตั้ง
อยูระหวางหนาผา 2 หนาผาดวยกันใน Provence-Alpes-Côte d'Azur มีผูอยูอาศัยเพียง 694 คนเทานั้น เป็นหมูบานท่ี
สวยงามมากท่ีสุดจนไดรับเลือกใหเป็น Un Les Plus Beaux Village De France (One of the most beautiful villages
of france)

จากนั้น นําชมจุดสําคัญท่ีสุดของเมืองน้ี อันไดแก ดวงดาว (I’Etoile) เน่ืองจากเมืองน้ีตั้งอยูบนภูเขา ความสวยงามอีกอยาง
หน่ึงคือ การไดเห็นบานเรือนสวยๆ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขา ทองฟา และแนนอน เมื่อมองดีๆ จะมีดาวดวงนั้นปรากฎใหเห็นอยู
ดวย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู “เมืองนีซ” (NICE) เมืองตากอากาศในเขตโกตดาชูร

นําทานเท่ียวชม “เมืองเกานีซ” OLD NICE ถายรูปคูกับ จัตุรัสเมสซินา จัตุรัสซ่ึงประดับดวยไมดอกนานาพันธุ เชน ดอก
กุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปล่ียนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีน้ําพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสิกตั้งอยูเรียงราย
ซ่ึงนิยมทาสีสันสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใตของฝรั่งเศสเป็นยานซ้ือของฝากจากนีซในราคาถูก มีไอศกรีมแบ
บอิตาเล่ียนใหชิม เป็นท่ีอยูของพวกคนพ้ืนเมือง มีโบสถเกาสมัยคริสศตวรรษท่ี18 อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและ
สินคาตางๆมากมาย

ค่ํา

้ ่



วันท่ี 7 เมืองโบราณในโปรวองซ - คานส - มอนติคารโล - พระราชวัง
แหงโมนาโค - นีซ

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Nice Arenas หรือเทียบเทา

เอ็กซ ออง โพรวองส

หมูบานมูสติเยร แซงต มารี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแควนโพรวองซ เป็นศูนยกลางของอํานาจ และ
ความเจริญของแควน ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ท่ีมี
ความเกาแกถึง 600 ปี ถนนสายหลักของเมือง คือ ถนนมิราโบ (le cour Mirabeau) ท่ี
มีตน Platane เรียงรายสองขางทาง และมีความสวยงามมากสายหน่ึงของฝรั่งเศส

เป็นหมูบานในเขต Alpes-de-Haute-Provence (High Provence) ซ่ึงอยูทางตะวัน
ออกเฉียงใตของประเทศฝรั่งเศส หมูบานแหงน้ีตั้งอยูสูงประมาณหน่ึงรอยเมตรขึ้นไป
ดานขางของหนาผาหินปูนท่ีอยูขางๆ หมูบาน และยังเป็นศูนยกลางของการคาขาย
เครื่องป้ันดินเผาท่ีมีประวัติความเป็นมานับหลายๆ ศตวรรษ ท่ีน่ียังถูกจัดใหเป็นหน่ึงใน
"หมูบานท่ีสวยท่ีสุดของฝรั่งเศส" อีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นีซ บาย

นีซเป็นมากกวาเมืองหลวงของ Cote D' Azur เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 5ในฝรั่งเศส
ซ่ึงอุดมไปดวยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเย่ียม , ซากปรักหักพัง, พิพิธภัณฑ, ราน
เสื้อผา, ตลาดกลางแจงภัตตาคารท่ีนาดึงดูดและชีวิตในยามค่ําคืน ทําใหนีซเป็นสถานท่ี
ยอดเย่ียมท่ีนาไปเย่ียมชม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Nice Arenas หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู แซงตปอล เดอ วองซ เมืองโบราณในโปรวองซ (Provence) เคยถูกโรมันยึดครอง ในยุคกลางเมือง
ถูกรุกรานจากสเปน กษัตริยฟรองซัวสท่ี 1 แหงฝรั่งเศส โปรดใหสรางกําแพงหินลอมรอบเมือง ความขลังและสวยงามดึงดูด
ศิลปินมารังสรรคงานท่ีน่ี ท้ังนักเขียน นักกวี นักแสดง กองถายภาพยนตร ลวนแตหลงเสนหแซงตปอล เดอ วองซ

นําทานเดินทางสู “เมืองคานส” (CANNES) เป็นเมืองท่ีสองของการทองเท่ียวฝรั่งเศสตอนใต เป็น เมืองท่ีจัดงานท่ีมีชื่อ
เสียงไปท่ัวโลก คือ เทศกาลเมืองคานส (CANNES FILM FESTIVAL) เป็นเทศกาลท่ีมีมาตั้งแตปี ค.ศ.1946 ถือเป็น
เทศกาลภาพยนตรท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกเทศกาลหน่ึง แ

ละถนนท่ีทอดยาวริมชายหาดท่ีเรียกอีกชื่อหน่ึงวา ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท LA PROMENADE DE LA
CROISETTE นอกจากน้ียังมีทาจอดเรือยอรชลํางาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีท้ังหลายดวย



บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูกรุงมอนติ คารโล มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระท่ีตั้งอยูทางตอนใตของฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติ คารโล เมืองหลวง
ของประเทศโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทับของเจาผูครองแควนตั้งอยูบนหนาผาสูง 60 เมตร ตามสไตลชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง

นําทานชมลานพระราชวังแหงโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทับของประมุขแหงรัฐโมนาโคในปัจจุบัน นําทานเขาชมภายในวิหารโมนา
โค ท่ีสรางในรูปแบบน้ีโอโรมานซ เป็นท่ีฝังพระศพของเจาหญิงเกรซแหงโมนาโกและเจาชายเรนิเยร พระสวามี

ชมความหรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส โรงแรมสุดหรูของมอนติ คารโล (หากทานตองการเขาชมดานในกรุณาใส
เสื้อสูท) เดินเลนไปตามทางเดินในเมือง ซ่ึงสองขางทางเต็มไปดวยอาคารบานเรือนรานคา ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม
ตื่นตาตื่นใจมากมาย ชมวิวทิวทัศนโดยรอบของโมนาโค และสามารถมองเห็นทาเรือซ่ึงมีเรือยอรช จอดอยูเรียงราย เมืองโมนาโค
แมจะเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีธรรมชาติรายลอม มากมายแตก็เต็มไปดวยวัฒนธรรม และความงามของสถานท่ีอันย่ิงใหญมากมาย
กลมกลืนไปกับธรรมชาติไดอยางลงตัว

นําทานออกเดินทางกลับสู “เมืองนีซ” (NICE)

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Nice Arenas หรือเทียบเทา

เมืองโบราณในโปรวองซ

คานส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงของฝรั่งเศส และอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเกาของ แควนโปรวองซ
เมืองน้ีเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมเน่ืองจากมีอากาศอบอุน มีทองฟาสีฟาสดกับน้ําทะสี
คราม ทําใหบริเวณน้ีไดรับการขนานนามวา “โคตดาซูร”ศิลปินและนักเขียนหลายคนอพยพ
จากปารีสลงมาอยูในแถบน้ี เน่ืองจากสีสันท่ีสดใสตามธรรมชาตินั้น เป็นแรงดลใจใหวาด
ภาพไดอยางสวยงาม และดวยอาคารบานเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบบารอคอันหรูหรา
มากมายท่ีหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน จึงไดรับการรับรองจากองคการยูเนสโกใหเป็น
“มรดกโลก”

เป็นดินแดนแหงการพักผอน ไมเคยมีฤดูหนาวท่ีหนาวจับจิต มีเมืองอ่ืนๆ เรียงราย ติดตอ
กัน ท้ังเมือง อองตีบส นีซ แซ็งต-ฌอง-กัป-แฟราต วิลฟรองช-ซูร-แม ท่ัวโลกรูจักกันดีใน
ชื่อ “ริเวียรา” น่ันเอง เมืองแหงน้ีมีทิวทัศนสวยงาม ท้ังภูเขาและทองทะเล หาดทรายท่ีทอด
ยาวเหยียด ทามกลาง บรรยากาศหรูหรามีชีวิตชีวาตลอดเวลา ในชวงเทศกาลภาพยนตรท่ี
มักจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม จะมีนักเดินทางจากทุกมุมโลกมาเยือนเมืองน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของโรงแรม

มอนติคารโล บาย

เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตก ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศฝรั่งเศส ติดกับทะเล
เมดิเตอรเรเนียน เป็นประเทศเอกราชท่ีเล็กท่ีสุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากนคร
วาติกัน ติดอยูติดอิตาลี มีขนาดพ้ืนท่ีแค 1.96 ตารางกิโลเมตร เล็กกวากรุงเทพฯประมาณ
1,000 เทา เดินวันเดียวรอบเมืองได มีประชากรประมาณ 30,000 กวาคน แตดวยขนาด
ประเทศท่ีเล็กมาก ท่ีน่ีขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราไฮโซ อภิมหาเศรษฐีแตละประเทศก็เลยยาย
มาใชชีวิตหรือเปิดบริษัท เพราะไมมีการจัดเก็บภาษีรายไดและภาษีมรดกใดๆ ท้ังสิ้น



วันท่ี 8 โดเซเอคควา - อิมเปเรีย - วิลลา กรอค - เจนัว - อนุสาวรีย
ของคริสโตเฟอร โคลัมบัส

 หมายเหตุ คาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส โรงแรมสุดหรูของมอนติ คารโล หากทานตองการเขาชมดานในกรุณาใสเสื้อสูท

พระราชวังแหงโมนาโค

นีซ

พระราชวังของเจาชายแหงโมนาโกถือเป็นประวัติศาสตรอันยาวนานยอนกลับไปใน
ศตวรรษท่ี 11 ความงามของพระราชวังโมนาโกคือวามันไมไดเป็นเพียงสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
แตก็ยังมีบานสํานักงานใหญของไมบรรทัด Monegasque ท่ี ยามมีอยางตอเน่ืองใน
สถานท่ีเพ่ือใหแนใจวาการปองกันของเจาชายตัวเองและแรงงานท่ีทํางานในวัง

นีซเป็นมากกวาเมืองหลวงของ Cote D' Azur เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 5ในฝรั่งเศส
ซ่ึงอุดมไปดวยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเย่ียม , ซากปรักหักพัง, พิพิธภัณฑ, ราน
เสื้อผา, ตลาดกลางแจงภัตตาคารท่ีนาดึงดูดและชีวิตในยามค่ําคืน ทําใหนีซเป็นสถานท่ี
ยอดเย่ียมท่ีนาไปเย่ียมชม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Nice Arenas หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสูเมือง โดเซเอคควา Dolceacqua เป็นหมูบานเล็ก ๆ ตั้งอยูในภูมิภาค Liguria ของอิตาลี หมูบานแหง
น้ีตั้งอยูท่ีชายแดนติดกับฝรั่งเศส เป็นท่ีตั้งของปราสาทโบราณซ่ึงเชื่อกันวามีอายุยอนกลับไปไดถึงศตวรรษท่ี 11 มีปอมปราการ
และกําแพงโบราณท่ีสรางขึ้นรอบ ๆ หมูบาน เพ่ือปกปองหมูบานจากผูบุกรุกในสมัยกอน

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมือง อิมเปเรีย imperia เป็นเมืองชายฝ่ัง ในภูมิภาค Liguria ประเทศอิตาลี มันเป็นเมือง
หลวงของจังหวัด Imperia เป็นท่ีรูจักกันดีสําหรับการเพาะปลูกดอกไมและมะกอกและเป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมในฤดูรอน
และยังเป็นเจาภาพจัดงานกีฬาทางน้ําระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง

จากนั้นนําทานชม วิลลา กรอค Villa Grock เป็นบานของศิลปินชาวสวิสฯ ท่ีมีชื่อเสียง อาคารอันนาอัศจรรยน้ีไดรับการ
ออกแบบและสรางขึ้นโดย Mr. Grock ผูซ่ึงวางแผนการตกแตงท่ีเป็นสัญลักษณท้ังหมด ท้ังวิลลาเป็นงานศิลปะ ท่ีไมมีสไตล
อะไรสักอยาง มันเป็นอนุสาวรียแหงจินตนาการ อันท่ีจริงนักประวัติศาสตรอันโตนิโอวาสซัลโลอธิบายวาสิ่งนอกรีตภายนอกน้ี
สอดคลองกับภาวะซึมเศราภายในของ Mr. Grock

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู “เมืองเจนัว” เป็นหน่ึงในเมืองใหญท่ีสุดของประเทศอิตาลี เป็นรัฐอิสระท่ีตั้งอยูท่ีลิกูเรียทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเลอิตาลี ท่ีรุงเรืองตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 11 จนถึง ค.ศ.1797 รถโคชนําทานชมเมืองโดยรอบ ซ่ึง
บริเวณกําแพงเมือง เป็นศิลปะท่ีมีมาตั้งแตสมัยยุคกลาง ปัจจุบันเจนัวไดกลายเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียง และยังมีตึกราม
โบราณในแบบสถาปัตยกรรมชาวโรมัน ซ่ึงลวนแตมีอายุมากกวา 500 ปี ขึ้นไป

นําทานผานชม “อนุสาวรียคริสโตเฟอร โคลัมบัส” Columbus monument นักเดินเรือท่ีมีบานเกิดท่ีเมืองเจนัวแหงน้ี
หรือท่ีเชื่อกันวาเป็นชาวยุโรปคนแรกท่ีคนพบทวีปอเมริกา ผานชมชายฝ่ังทะเลท่ีชวยเพ่ิมเสนหใหแกเมืองน้ี

ค่ํา

้ ่



บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Ovest Hote หรือเทียบเทา

โดเซเอคควา

อิมเปเรีย

วิลลา กรอค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองระดับเทศบาลในจังหวัด Imperia ซ่ึงอยูหางจากชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียน
เพียงไมกี่กิโลเมตรในหุบเขา Nervia และตั้งอยูประมาณ 120 กิโลเมตรไปทางตะวันตก
เฉียงใตของเมืองเจนัว ท่ีน่ีเสนหของบานหินโบราณบนตรอกซอกซอยแคบๆ สะพานท่ีมี
เสนหเหนือแมน้ําท่ีสวยงาม มี 11 มีปอมปราการและกําแพงโบราณท่ีสรางขึ้นรอบๆ ให
บรรยากาศของเมืองแบบยุคกลางท่ีแลดูสงบ

เป็นเมืองชายฝ่ังท่ีตั้งอยูในภูมิภาคลิกุเรียของอิตาลี ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเขต
Intemelia เมืองน้ีไดรับการสถาปนาโดยมุโสลินีในปี 1923 โดยการรวม Porto
Maurizio และ Oneglia กับหมูบานท่ีอยูรายรอบไวเป็นเขตเมืองเดียวกัน เมืองน้ีเป็นท่ี
รูจักกันดีในดานการเพาะปลูกดอกไมและมะกอก และเป็นเมืองสถานท่ีทองเท่ียว
ชายทะเลยอดนิยมแหงหน่ึง

เป็นวิลลาสุดหรูท่ีสรางขึ้นโดย Adrian Wettach นักแสดงตลกชื่อดังของโลกยุคนั้น และ
เป็นท่ีอยูอาศัยของตระกูล Grock ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษท่ี 20 ตั้งอยูทางตะวันออก
เฉียงเหนือของพ้ืนท่ีเมืองอิมเปเรีย บานและสวนมีความโดดเดนดวยรสนิยมสวนตัวของ
ศิลปินดวยสถาปัตยกรรมอารตเดคโคผสานกับแบบยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะ ท่ีน่ีถูกซ้ือ
โดยหนวยงานรัฐของเมืองในปี 2002 และเปิดใหเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีใหประชาชนเขา
ชมไดในชวงปี 2006

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจนัว

อนุสาวรียของคริสโตเฟอร โคลัมบัส

 บาย

เป็นเมืองทาทางทะเลท่ีสําคัญทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลวงของแควนลิ
กูเรีย และบริเวณเมืองมีความหนาแนนประชากรราว 900,000 คน นอกจากน้ียังมีชื่อ
เรียกอีกชื่อวา Superba อันเน่ืองมาจากความรุงเรืองในอดีต

เป็นอนุสาวรียของคริสโตเฟอรโคลัมบัส ชาวสเปนท่ีไดรับการยกยองวาเป็นผูเดินทางพบ
ทวีปอเมริกาเป็นคนแรก รูปป้ันน้ีอยูบริเวณ พลาซาเอสพลานาด ดานหนาบริเวณลาน
กวางจะมีรูปป้ันอนุสาวรีย ดอน กีโยเต กับลูกนองคนสนิท ซานโช ท้ังสองคนคือตัวละคร
ในเรื่อง "สูฝันอันย่ิงใหญ" วรรณกรรมของ มิเกล เดอ เซอรวองเตส ยานน้ีจัดเป็นแหลง
ชอปป้ิงอีกเชนกัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Ovest Hote หรือเทียบเทา



วันท่ี 9 แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล - ปราสาทสฟอรเซสโก
- มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ตั้งอยูหางจากเมือง มิลานเพียง 60 นาที เป็น outlet ท่ีมี
พ้ืนท่ีมากท่ีสุดของยุโรป และบริหารงานโดย McArthurGlen Group เครือธุรกิจ outlet ชั้นนําของยุโรป ซ่ึงมี 13 แหงในสหราช
อาณาจักร ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด ออสเตรีย และอิตาลี รานคาใน Serravalle มีท้ังหมดกวา 180 ราน แหลงชอปป้ิงท่ีพรอม
มอบประสบการณการชอปป้ิงแบบหรูหรา ดวยรานคาท่ีนําเสนอแฟชั่นแบรนดอิตาลีและแบรนดระดับโลกอ่ืนๆ อาทิ Gucci ,
Prada , Armani , Burberry , Nike,Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess … เป็นตน

บาย

อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลาน เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี

นําทานชม“ ปราสาทสฟอรเซสโก ” ปราสาทสวยงามหลังน้ีไดเคยเป็นปอมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ตอมาเป็นท่ี
พํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษท่ี 15 คือ ตระกูลสฟอรซามีเวลาใหทานไดถายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ําพุท่ีโพยพุงบริเวณ
ดานหนาปราสาทสฟอรเซสโก

นําทานชม “มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวย
หินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสรางนานกวา 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถแคธอลิกท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของโลก” ลาน
ดานหนาเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา รายลอมดวยอาคารท่ีเกาแกคลาสสิค

ค่ํา

22.20 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี
EK092

แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นเอาทเล็ตศูนยการคาท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงในภูมิภาคยุโรป ดวยพ้ืนท่ีครอบคลุม
มากกวา 37,000 ตารางเมตร ท่ีเพียบพรอมไปดวยรานแบรนดเนม พรอมรานคาแฟชั่น
กวารอยๆ ราน ท่ีน่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีนาดึงดูดใจอยางนาประหลาดใจ เน่ืองจากเป็น
ลักษณะจําลองในยาน Ligurian ท่ัวไป ท่ีมีรานคาบูติกเรียงรายไปตามถนนเพียซซา และ
ถนนท่ีคดเค้ียวมีรานกาแฟรานอาหารและพ้ืนท่ีน่ังเลน

ปราสาทสฟอรเซสโก บาย

ท่ีน่ีมีสิ่งสะสมทางโบราณคดีและเงินเหรียญโบราณท่ีนาสนใจ นอกจากน้ียังมีบานสวนตัว
อีกสองหลัง (Palazzo Bagatti Valsecchi และ Poldi Pezzoli) ซ่ึงอาจจะไมใช
ปราสาทขนาดใหญ แตบานเหลาน้ีไดจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑโดยจัดแสดงสิ่งทอ เครื่องประดับ
ตกแตง และภาพวาด ซ่ึงมีคุณคาแกการเย่ียมชม



วันท่ี 10 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา

เป็นทาอากาศยานท่ีรองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน และเป็นทาอากาศยานท่ีมี
จํานวนผูโดยสารระหวางประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผู
โดยสารรวมท้ังหมดจะเป็นรองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

 กิจกรรม เชา

06.25 น. เดินทางถึงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส พักเปล่ียนเครื่อง

09.40 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เท่ียวบินท่ี EK372

19.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน

และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บารเซโลนา  // มิลาน -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม

คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาใน
โรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 14 ยูโร/ทาน

คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน 



วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1
ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิม
เติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

*เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น



คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ
 

หมายเหตุ
คาทัวรไมรวมคาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 14 ยูโร/ทาน

คาทัวรไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา

หมายเหตุ    โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมา
จากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอนเน็
คชั่นส  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะ
เป็นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 


