ROMANCE RIVIERA
ริเวียร่า..ปลายทางฝันของนักเดินทาง เพชรเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนี ยน
ดินแดนที่มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศหรูหรามีชีวติ ชีวาอยู่ตลอดเวลา
ภูเขาอยู่ไม่เคยห่างจากท้องทะเล
ชมหมู่บา้ นเล็กๆ อันเก่าแก่ยนื อยู่เคียงข้างคฤหาสน์ใหญ่โตหรูหรา
ชมหมู่บา้ น CINQUE TERREเมืองมรดกโลกพักเมืองตากอากาศปอร์โตฟิ โน่ 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ–กรุ งมิลาน (อิตาลี)
22.00 น. พร้ อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สองมิลาน–เที่ยวชมเมือง–ปราสาทสฟอร์ ซา–ดูโอโม่ –แกลเลอรี่วิคเตอร์ เอ็มมานูแอล–ช้ อปปิ ้ ง
ปอร์ โตฟิ โน่ –เที่ยวชมเมืองปอร์ โตฟิ โน่
00.40 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 นําท่านเดินทางสูก่ รุงมิลานประเทศอิตาลี
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินมาเพนซ่า กรุงมิลานผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมรับสัมภาระและด่านศุลกากรรถโค้ ชรอรับคณะ
พร้ อมบริการน้าดื่มและอาหารเช้ าแบบกล่ องด้ วยเมนู “ข้ าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์ ”นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิ
ลาน(Milan)เมืองแห่งแฟชัน่ ดีไซน์เนอร์ ชื่อดังของอิตาลี ถ่ายรู ปรอบนอกของปราสาทสฟอร์ ซ่า(Sforza Castle) อดีตที่
ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต ปั จจุบนั เป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สําคัญของมิลานจากนันนํ
้ าท่านชมความ
สวยงามของมิลานดูโอโมหรือมหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)ที่สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบนีโอโกธิ
คอย่างสวยงามทังบริ
้ เวณภายนอกและกระจกสีสเตนกลาสที่สวยงามภายใน อีกทังในบริ
้
เวณเดียวกันยังเป็ นย่า นช้ อปปิ ง้
ขนาดใหญ่ของเมืองมิลาน แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล(Galleria Vittorio Emanuele II) ห้ างสรรพสินค้ าเรเนซาน
เต้ และร้ านค้ าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON , PRADA,FERRAGAMO, ARMANI, VERSACE หรื อ
เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง อิสระให้ สํารวจสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของอิตาลีตามอัธยาศัย หรื อถ่ายรู ปกับอนุสาวรี ย์ของลิโอ
นาร์ โด ดาวินซี อนุสาวรี ย์ของกษัตริ ย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 กษัตริ ย์ผ้ รู วบรวมก่อตังประเทศอิ
้
ตาลี
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่เมืองปอร์ โตฟิ โน่ (Portofino)เมืองตากอากาศสวยในเส้ นทางที่เรี ยกว่า “อิตาเลี่ยนริ เวียร่ า ” และเป็ น
เมืองที่มี ชื่อเสีย งมีชีวิตชีวาเที่ยวชมเมืองพอร์ โตฟิ โน่ตงั ้ อยู่ริมชายทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ถู ก
ล้ อมรอบด้ วยท่าเรื อเล็กๆ มีอ่าวและท่าจอดเรื อยอร์ ชเรี ยงรายสวยงาม ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น"สวรรค์แห่งเมืองท่า"
สําหรับนักท่องเที่ยว ภายในตัวเมืองประกอบไปด้ วยบ้ านเรื อนหลากสีสนั มีร้านรวงที่ถกู แต่ง แต้ มสีสนั สดใสแนวภูเขาอัน
เขียวชอุม่ และแนวชายทะเลด้ านหน้ าอันสวยงาม ริ มอ่าวมีแหล่งช้ อปปิ ง้ สุดหรูและห้ องอาหารต่างๆ ตามเชิงเขา

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ EXCELSIOR PALACE HOTELหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สามปอร์ โตฟิ โน่ –ชิงเกว่ แตร์ เร–เที่ยวชมเมือง–ปอร์ โตฟิ โน่
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ชิงเกว่ แตร์ เร (CINQUE TERRE) หมูบ่ ้ านเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นชายฝั่ งริ เวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE
มีความหมายว่า “ห้ าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้ วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้ แก่ MONTEROSSO AL MARE,
VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIOREโดยทังห้
้ าหมู่บ้านนี ้มีหบุ เขาล้ อมรอบ ประกอบกัน
เป็ นส่วนหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติฯ และได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ อีกด้ วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
เดินทางกลับสูเ่ มืองปอร์ โตฟิ โน่ เมืองตากอากาศสวยในเส้ นทางที่เรี ยกว่า“อิตาเลีย่ นริ เวียร่า” และเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงมี
ชีวิตชีวา

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั EXCELSIOR PALACE HOTELหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ส่ ีปอร์ โตฟิ โน่ –โมนาโค (ฝรั่งเศส)–โมนาโควิลล์ –วิหารแห่ งโมนาโค–มอนติคาร์ โล–เมืองนีซ–เที่ยวชมเมืองนีซ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางลัดเลาะชายฝั่ งทะเลริ เวียร่ าที่งดงามตลอดเส้ นทางสู่ราชรั ฐโมนาโค (The Principality of Monaco)
เดินทางสู่ โมนาโควิลล์ (Monaco Ville) หรื อตัวเมืองเก่าซึ่งตังอยู
้ ่บนเนินเขาสูงริ มฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที่ราชวงศ์กรี
มัลดิได้ มีอํานาจจับจองบริ เวณนี ้มากว่า 700 ปี ชมบริ เวณจตุรัสด้ านหน้ าพระราชวังพร้ อมเลือกซื ้อของที่ระลึก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเที่ยวชมวิหารแห่ งโมนาโค(MonacoCathedral) สถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทังเจ้
้ าหญิงเกรซ (พระชายา
แห่งเจ้ าชายเรนเยอร์ ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีว้ ดู ที่สิ ้นพระชนม์จากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปี ก่อน จากนันนํ
้ าท่านสู่
ย่ านมอนติคาร์ โล (Monte Carlo)เพื่อสัมผัสเมืองใหม่ของโมนาโค ท่านอาจทดลองเสี่ยงโชคในมอนติคาร์ โล คาสิโน
(Monte CarloCasino) ที่เลิศหรู ดุจพระราชวัง (กรุ ณาแต่งกายชุดสากล) หรื อสนุก กับอเมริ กันคาสิโน(American
Casino) ที่ทนั สมัย แล้ วนําท่านเดินทางสู่เมืองนี ซ(Nice)เลียบชายฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนเข้ าสู่เขตเฟรนช์ ริเวียร่ า
(French Riviera) แหล่งที่พกั ตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในประเทศฝรั่งเศสชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทางธรรมชาติ

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL RADISSON BLU NICE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า
นีซ–หมู่บ้าน EZE–โรงงานผลิตนา้ หอม–คานน์ –อาวีญง–เที่ยวชม–สะพานเซนต์ เบเนเซ่
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางเที่ยวชม หมู่บ้าน EZE ที่อยู่ริมชายฝั่ งริ เวียร่ า ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน ทางตอนใต้ ของประเทศฝรั่งเศส
และตังอยู
้ ร่ ะหว่างทางจากเมือง Nice ไป Monacoหมูบ่ ้ าน Eze มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน มาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 10 เคย
อยู่ภายใต้ การปกครอง มาแล้ วจากหลายฝ่ าย ซึ่งเรื องอํานาจในอดีต เช่น ช่วง ศตวรรษที่ 12 อยู่กับ le comte de
Provence ช่วง ศตวรรษที่ 14 อยูก่ บั la Maison de Savoie เป็ นต้ น จนกระทัง้ ปี ค.ศ. 1860 ก็มาอยูภ่ ายใต้ การปกครอง
ของฝรั่งเศสEze เป็ นหมูบ่ ้ านที่ตงอยู
ั ้ บ่ นภูเขา สูงจากระดับนํ ้าทะเล 429 เมตรเมื่อเดินเข้ าไปในหมูบ่ ้ านจะเห็นบ้ านเรื อนที่
สวยงาม ถึงแม้ จะปรับปรุงซ่อมแซม แม้ กระทังสร้
้ างขึ ้นมาใหม่ แต่ก็ยงั คงเค้ าและเหลือร่องรอยประว้ ติศ าสตร์ อนั ยาวนาน
ของ Ezeในอดีตจากนันนํ
้ าท่านเข้ าชมโรงงานผลิตนา้ หอม(FragonardParfumeur) ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานเปิ ดให้
ท่านได้ เยี่ยมชมเรื่ องราวและขันตอนการผลิ
้
ต และนําท่านเดินทางสู่ เมืองคานน์ (Cannes) เป็ นเมืองแห่งเทศกาลหนัง
นานาชาติ ที่จดั ขึ ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านเที่ยวชม เมืองคานน์ (Cannes) บันทึกภาพกับสถานที่ที่ใช้ จดั งานประกวดภาพยนตร์ และศูนย์ประชุมนานาชาติ
และหากใครที่คลัง่ ไคล้ ดารา พลาดไม่ได้ ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้ า ปาเล่ เด เฟสติวาล(Palais Des
Festival)ที่เหล่าดาราชื่อดังทังหลายได้
้
ประทับรอยมือไว้ ให้ เป็ นที่ระลึกเมืองคานส์ยงั เต็มไปด้ วยโรงแรมหรู หราริ มชายหาด
ริ เวียร่ า และถนนที่ทอดยาวริ มชายหาดที่เรี ยกอีกชื่ อหนึ่งว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครั วเซท(Boulevard de la
Croisette)นอกจากนี ้ยังมีท่าจอดเรื อยอร์ ช ลํางามๆของบรรดามหาเศรษฐี ทงหลายด้
ั้
วยจากนันเดิ
้ นทางสู่ เมืองอาวีญง
(Avignon) เมืองที่เต็มไปด้ วยประวัติศาสตร์ และเป็ นมรดกโลก ตังอยู
้ ่ริมแม่นํ ้าโรนและเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งของพระ
สันตะปาปา เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้ า ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของแคว้ น นําชมสะพานที่มีชื่อเสียงของ
เมืองสะพานเซนต์ เบเนเซ่ (Pont de St Benezet)เมืองนี ้มีสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกรุ งโรมแห่งที่2ของการเที่ยวอิตาลี
เป็ นเมืองที่ล้อมรอบด้ วยกําแพงและรู้ จักกันในชื่อ เมืองแห่ งพระสันตะปาปา(Papal Enclave Avignon)ที่ยิ่งใหญ่
อลังการ มีเทศกาลประจําปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวนับแสนให้ เดินทางมาชมละคร, การเต้ นรํ า, ภาพยนตร์ และการแสดงข้ าง
ถนนทุกปี อิสระให้ ทา่ นได้ ชมอย่างเต็มอิ่มหรื อถ่ายรูปกับเมืองเก่าสุดคลาสสิคตามอัธยาศัย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL NOVOTEL AVIGNON CENTRE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อาวีญง–รถไฟ TGV–ปารีส–ช้ อปปิ ้ ง DUTY FREESHOP–GALERIES LA FAYETTE
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
รถไฟ TGV(Train a Grande Vitesse, High-Speed Train) รถไฟด่วนความเร็ วสูงใช้ เวลาเดินทางประมาณ90นาทีนํา
ท่านออกเดินทางสูก่ รุ งปารีส(Paris)เมืองศูนย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ ของโลกมหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าอาทิ นํ ้าหอม, เสื ้อผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้ า,เครื่ องสําอาง และอื่นๆ ณ ร้ านDuty Free Shopที่มี
ส่วนลดพิเศษให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านันก่
้ อนที่จะมีเวลาให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ในGaleriesLafayette Department Store
ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดังของกรุงปารี ส

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่เจ็ด
เช้ า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารบนเรือล่ องแม่ นา้ แซนน์
“แม่ นา้ แซนน์ เป็ นแม่นํ ้าสายสําคัญของฝรั่งเศสโดยเฉพาะกับกรุงปารี ส ซึง่ ใช้ เป็ นทังในการเดิ
้
นทางค้ าขายและท่องเที่ยว
แม่นํ ้าแซนน์มีถิ่นกําเนิดมาจากทางแคว้ น Dijon ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ที่เรี ยกว่า “Langre Plateau”
มีความยาวทังสิ
้ ้น 776 กิโลเมตร ไหลผ่านแคว้ นและเมืองต่างๆไปออกทะเลที่ช่องแคบLe Havre ในอังกฤษ”
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณHOTEL PULLMANPARISLA DEFENSE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ปารีส–เที่ยวชมเมือง–มหาวิหารนอร์ ทเทรอดาม–จตุรัสคองคอร์ ด–หอไอเฟล–เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นําท่านเที่ยวชมมหานครปารี ส (Paris) นครที่ได้ ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ” ชมมหาวิหารนอร์ ทเทรอดาม(NotreDame Cathedral)สร้ างด้ วยศิลปะแบบโกธิค บนเกาะกลางแม่นํ ้า (อิลเดอลาซิเต้ ) โดดเด่นด้ วยงานประติมากรรมและ
หน้ าต่างประดับกระจกสี (Stained Glass) ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ ด(Place de la Concorde)ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร
(Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ิใหญ่ ในฝรั่งเศสสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม
ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้ างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนถนนชองป์เอลิเช่
(ChampsElysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กิโลเมตร ร่มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตานทังสองฝั
้
่ งมีร้านค้ าชันนํ
้ า, หอ
แสดงศิลปะ, สวนดอกไม้ , นํ ้าพุ, ภัตตาคารชันเลิ
้ ศ, ร้ านกาแฟและโรงละคร เป็ นถนนที่มีสสี นั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่า
เป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลกชมโบสถ์ แองวาลีดส์ (Church of Les Invalides)อันงามสง่าด้ วยยอดโดมสีทอง บันทึกภาพ
กับ โรงเรียนนายร้ อยทหารบก (L’EcoleMilitaire) และหอไอเฟล(Eiffel Tower) หนึง่ ในสัญลักษณ์สาํ คัญของประเทศ
ฝรั่งเศส โดยหอนี ้จัดว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรี ย์ที่สงู ที่สดุ ในโลกสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ลเดอโก
ลกรุงปารี สเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ ทา่ นได้ ทํา Tax Refund

13.40 น.
วันที่แปด
05.55 น.

สายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 931 นําท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯประเทศไทย
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................

(หมายเหตุ ทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ย นโปรแกรมเพื่ อ ความเหมาะสมโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ล่ว งหน้ า โดยจะคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

01 – 08 ก.ย. 60
06 – 13 ต.ค. 60
03 – 10 พ.ย. 60
30 พ.ย. – 07 ธ.ค. 60
05 – 12 ม.ค. 61
02 – 09 ก.พ. 61
02 – 09 มี.ค. 61

กาหนดวันเดินทาง
08 – 15 ก.ย. 60
15 – 22 ก.ย. 60
13 – 20 ต.ค. 60
20 – 27 ต.ค. 60
10 – 17 พ.ย. 60
17 – 2 พ.ย. 60
08 – 15 ธ.ค. 60
22 – 29 ธ.ค. 60
12 – 19 ม.ค. 61
16 – 26 ม.ค. 61
09 -16 ก.พ. 61
16 – 23 ก.พ. 61
09 – 16 มี.ค. 61
16 – 23 มี.ค. 61

22 – 29 ก.ย. 60
27 ต.ค. – 03 พ.ย. 60
24 พ.ย. – 01 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
26 – ม.ค. – 02 ก.พ. 61
23 ก.พ. – 02 มี.ค. 61
23 – 30 มี.ค. 61

12 – 19 เม.ย. 61
(สงกรานต์)
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเดือน ตุลาคม 2560 – ต้ นเดือนเมษายน 2561
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ 95,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 86,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 82,900 บาท

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 72,900 บาท

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 49,900 บาท

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ 12,900 บาท

06 -13 เม.ย. 61

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,000 บาท**
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเทศกาลสงกรานต์ 12 – 19 เม.ย. 61
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)
ท่ านละ 103,900 บาท
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

93,900 บาท
88,900 บาท
78,900 บาท
53,900 บาท
12,900 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 38,000 บาท**
ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ทา่ นได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ น
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริ การนํ ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)

 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

 ทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเป็ นในเรื่ องทิปสําหรับ
หัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริ การนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม:
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
วิธีการจอง :
 กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย20 วันก่อนเดินทาง
หรื อในกรณีสายการบินให้ ออกตัว๋ ก่อนกําหนดปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
กรุ ณาโอนเงินสดเข้ าบัญชี
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
สาขา
เลขที่บัญชี
613-2-19848-7
นางสาว ทยากร ชลคีรีพิทกั ษ์
ออมทรัพย์
ประดิษฐ์ มนูธรรม
**กรุณาส่งเอกสารการโอน และ สําเนาหนังสือเดินทาง มาที่แฟกซ์ 02-190-9072**
เงื่อนไขการยกเลิก:
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจํา 1,000 บาท (ค่าบริ การของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
โปรดทราบ:
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่

 รู ปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา)และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือนและไม่เคยใช้ ขอวีซา่ ประเทศอื่นๆ มาก่อน
 สําเนาทะเบียนบ้ าน/สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า/
สําเนาสูติบตั ร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์)
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัทหรื อสังกัดที่ท่ านทํางานอยู่ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการค้ า, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริ ษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง (กรุณานํามาด้ วยในวันที่มาขอวีซา่ )
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีสว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สมํ่าเสมอและมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภมู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย เป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึง่ ” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่วา่ การอําเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่ วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุ ณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ต้ องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ได้
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทําการยกเลิก
วีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ

