ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ ขอนําเสนอรายการท่องเทีย่ วอิตาลี ชมเมืองมิลาน เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยดีไซเนอร์ช่อื ดังมากมาย เจนัว เมือง
ท่าใหญ่สุดทางตะวันตกของอิตาลี ชมมรดกโลกในเขตชิงเคว่ เทอร์เร ฝรัง่ เศสตอนใต้ เฟร้นช์รเิ วียร่า เมืองนีซ รีสอร์ทหรูทโ่ี ด่งดัง
เยือนเมืองคานส์สถานที่จดั ประกวดมหกรรมภาพยนต์โลก โมนาโครัฐอิสระเล็กๆ ที่มากด้วยเสน่หแ์ ละโด่งดังจากมอนติคาร์โล
คาสิโน, กราซ เมืองแห่งนํา้ หอม, คาสเทลแลงน์ หมูบ่ า้ นสวย, ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์ เทีย่ ววาลองโซล, มาโนสก์, กอร์เดส
เมืองโบราณยุคอัศวิน, เกรอนอบเบลอะ เมืองหลวงแห่งเทือกเขาแอลป์ , สัมผัสจุดสูงสุดของเทือกเขาแอลป์ ทย่ี อดเขามองต์บลังค์สูง
ทีส่ ุดในยุโรป เมืองชาโมนิค และเบิรน์ เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ (ดูวา่ หลายประเทศ แต่เป็ นเขตรอยตะเข็บติดกัน)
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
มัคคุเทศก์

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป
เน้นพื้นเมือง แต่ก็มอี าหารแบบเอเชียสลับบ้าง
มาตรฐานยุโรป 40-48 ทีน่ งั ่
รับประกันชํานาญเส้นทาง 100%

วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั คอย
ให้การต้อนรับ

วันที่สอง
00.40 น.
07.35 น.

กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี ) – เจนัว
ออกเดินทางสู่มลิ าน โดยเทีย่ วบินที่ TG 940
ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแลว้ นําท่านชมมิลาน เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี เมืองผูน้ าํ ด้าน
แฟชัน่ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย นําชมมหาวิหารแห่ง
มิลาน หรือ ดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบ
โกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 14 ชมอาคารแกลเลอเรีย
วิตตอริโอ เอ็มมานู เอลที่สอง ที่เป็ นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตัง้ ชื่อตามพระนาม
กษัตริยท์ ่ที รงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็ นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ ชมอนุ สาวรียล์ โี อนาโด ดาร์วนิ ชี่ และ
โรงละครสกาล่า และช้อปปิ้ งทีม่ ลิ าน เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งดีทส่ี ุดในอิตาลี

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เจนัว (GENOA / 1 ชม.) เมืองท่าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดทาง
ฝัง่ ตะวันตกของอิตาลี นําชมเมืองเจนัว ถ่ายรู ปกับรู ปปัน้ ของ
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ชาวเจนัวที่มชี ่ือเสียงตลอดกาล เดินชม
โบสถ์ประจําเมือง หรือดูโอโม่ท่สี ร้างขึ้นในแบบโรมันเนส และ
โกธิค ราวศตวรรษที่ 12-14 และนํา้ พุกลางเมือง อิสระเลือกซื้อ
สินค้าของทีร่ ะลึกในย่านการค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม NH MARINA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
เจนัว – ลา สเปเซีย – ซิงเคว่ เทอร์เร่ – เจนัว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ท่านสู่เมืองลา สเปเซีย (LA SPEZIA / 1 ชม. 15 นาที) เมืองท่า
สําคัญในแคว้นลิกูเรีย (LIGURIA) บนชายฝัง่ ที่งดงามที่สุดแห่ง
หนึ่งของอิตาลี นําท่านสู่สถานีรถไฟเพือ่ เที่ยวหมูบ่ า้ นมรดกโลกใน
เขตชิงเคว่ เทอร์เร (CINQUE TERRE) ซึ่งแปลว่า 5 หมู่บา้ น
นําท่านสู่หมู่บา้ นมองเตรอสโซ่ (MONTEROSSO) เป็ นเมืองที่
ใหญ่ท่สี ุดของทัง้ 5 หมู่บา้ น เต็มไปด้วยของที่ระลึก, ไวน์ทอ้ งถิ่น เป็ นต้น ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและเลือก
ซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
รถไฟทีน่ ่เี ป็ นรถไฟทีใ่ ช้กนั โดยทัว่ ไป ไม่รบั จองหรือล็อคโบกี้ ตูไ้ หนว่างก็เชิญขึ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่หมูบ่ า้ นมานาโรล่า (MANAROLA) หมูบ่ า้ นทีต่ งั้ อยู่รมิ หน้าผาสูงชันบนฝัง่ ริเวียร่าทีม่ คี วามเก่าแก่ทส่ี ุด
ในบรรดาหมู่บา้ นทัง้ 5 ของซิงเคว่ เทอร์เร สร้างขึ้นตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1338 ให้ท่านได้เดินเล่น
ชมความงามของหมู่บา้ นแห่งนี้ แลว้ นําท่านแวะ
หมู่ บ า้ นริ โ อมาจิ อ อเร่ (RIOMAGGIORE)
เมือ งที่ค น้ พบตัง้ แต่ ศ ตวรรษที่ 12 มาจากชื่ อ
RIWSMAYOR หรือธารนํา้ ทีอ
่ ยู่ใต้เมือง นําท่านชม CASE TORRI
อาคารหลากสีสนั ที่ตงั้ อยู่บนถนนเล็กๆ สองขา้ งทางมีรา้ นขายของที่
ระลึกมากมายบนถนน VIA DELL MORE หรือ PATH OF LOVE แล ้วเดินทางกลับเจนัว
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
เจนัว – ซานเรโม – มอนติคาร์โล (โมนาโค) – นี ซ (ฝรัง่ เศส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ซานเรโม (SAN REMO / 2 ชม.) เมืองตากอากาศริมทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนทีม่ ชี ่อื เสียงและงดงามทีส่ ุดในเขตอิตาเลียนริเวียร่า รัชกาลที่
5 เคยประทับเพื่อแช่นาํ้ แร่รกั ษาพระองค์เมื่อคราวเสด็จมารักษาพระองค์ใน
พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907 / เสด็จประพาสยุโรป ครัง้ ที่ 2)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางลัดเลาะชายฝัง่ ทะเลริเวียร่าทีง่ ดงามตลอดเส้นทางสู่ราชรัฐโมนาโค
(THE PRINCIPALITY OF MONACO / 40 นาที) นําท่านชมบริเวณ
โมนาโควิลล์ (MONOCO VILLE) หรือตัวเมืองเก่าซึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขา
สูงริมฝัง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ราชวงศ์กรีมลั ดิได้มอี าํ นาจจับจองบริเวณ
นี้มากว่า 700 ปี ชมบริเวณจัตรุ สั ด้านหน้าพระราชวังพร้อมเลือกซื้อของที่
ระลึก นําชมวิหารแห่งโมนาโคสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทัง้ เจ้าหญิง เกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชาย
เรนเยอร์ท่ี 3) อดีตดาราฮอลลีวูด้ ทีส่ ้นิ พระชนม์จากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์เมือ่ หลายสิบปี ก่อน จากนั้นนํ าท่านสู่
ย่านมอนติคาร์โล เพือ่ สัมผัสเมืองใหม่ของโมนาโค รวมทัง้ ท่านอาจทดลองเสีย่ งโชคทัง้ ในมอนติคาร์โล คาสิโนที่
เลิศหรู ดุจพระราชวัง (แต่งชุดสากล) หรือสนุกกับอเมริกนั คาสิโนที่ทนั สมัย ก่อนนําท่านเดินทางสู่เมืองนี ซ
(NICE / 30 นาที) เมืองตากอากาศชื่อดังริมหาดริเวียร่าที่โด่งดัง นําท่านช้อปปิ้ งบริเวณจัตรุ ส
ั มาสเซนา
(PLACE MASSENA) ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยต (GALERIES
LAFAYETTE NICE MASSENA) หรือจะเดินเล่นย่านพรอม
เมอนาร์ด เดส์ อังเกลส์ (PROMENADE DES ANGLAIS)
เป็ นจุดเดินชมทิวทัศน์ท่สี ร้าง มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1860 โดยชาว
อังกฤษ ไม่ว่านักท่องเที่ยว หรือชาวเมืองนิยมมาใช้เวลามาเดิน
เล่น หรือปัน่ จักรยานชมธรรมชาติของชายหาด และท้องทะเลในบรรยากาศสบายๆ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
นี ซ – คานส์ – กราซ – คาสเทลแลงน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านบันทึกภาพกับโบสถ์นอร์ทเทอดามของนีซ โบสถ์สไตล์โกธิค ถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิม ออกแบบ
โดยสถาปนิก C.LENORMAND เป็ นโบสถ์ขนาดใหญ่ท่สี ุดของเมืองตัง้ โดดเด่นอยู่กลางถนนสายหลัก
จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองคานส์ (CANNES / 30 นาที) เมืองทีโ่ ด่งดัง
ทีส่ ุดในช่วงจัดงานประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก ช่วงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี นําท่านบันทึกภาพกับ PALAIS DES FESTIVALS ทีใ่ ช้เป็ น
สถานทีจ่ ดั งานการประกวดภาพยนตร์ และศูนย์การประชุมนานาชาติ ซึ่ง
ตัง้ อยู่บนถนนบูเลอวาร์ด เดอลา ครัวเซทท์ (BOULEVARD DELA
CROISETE) ซึง่ เป็ นย่านช้อปปิ้ งสินค้า เดินชมบริเวณชายหาดทีม
่ แี ผ่นกระเบื้องสลักชื่อและรอยประทับฝ่ ามือ
ของศิลปิ น ดาราดังจากวงการภาพยนตร์ทวั ่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองกราซ (GRASSE) เมืองแห่งการผลิตหัวนํา้ หอม
ชื่อดังทีส่ ่งให้กบั บริษทั ดีไซเนอร์ช่อื ดังต่างๆ นําท่านเข้าชมโรงงานผลิต
นํ้ าหอม ทีก่ ่อตัง้ มาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ชมการสาธิตขัน้ ตอนการ
ผลิตและสกัดนํา้ หอมจากดอกไม้หลากหลายชนิด พิพธิ ภัณฑ์ต่างๆ
รวมทัง้ เลือกซื้อหัวนํา้ หอม ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย

ริเวียร่า-ลาเวนเดอร์ 10 วัน (TG) หน้า 4

คํา่
วันที่หก
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

แลว้ นําท่านสู่หมู่บา้ นคาสเทลแลงน์ (CASTELLANE) หมู่บา้ นที่
เป็ นประตูสู่ช่องแคบแวร์ดง ซึ่งถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญของ
ภูมภิ าคแห่งนี้ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสิง่ ก่อสร้างโบราณในสไตล์ยุค
กลาง อาทิ หอนาฬกิ า สะพานหิน และโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 12 ที่มี
ส่วนผสมระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโรมันและโกธิคทีง่ ดงาม
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ดู ลาวังท์

DU LAVANT หรือระดับเดียวกัน

คาสเทลแลงน์ – ช่องแคบแวร์ดง – วาลองโซล – มาโนสก์ – กอร์เดส – อัลตง เลปาลูดซ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ช่องแคบแวร์ดง (LES GORGES DU
VERDON / 25 นาที) หรือเรียกว่าแกรนด์แคนย่อน ของ
ฝรัง่ เศส มีความลึก 300-700 เมตร มองดูดา้ นล่างเห็นเป็ นเพียง
แม่นาํ้ สายเล็กๆ แต่มคี วามกว้างถึง 8 เมตร และไหลลงสู่หนิ ด้วย
ความแรงจนกระทัง่ สามารถกัด เซาะหิน ให้เป็ น ร่ อ งยาวถึง 25
กิโลเมตร หน้าผาทีถ่ ูกนํา้ กัดเซาะกับธารนํา้ สีเทอควอยส์นนั้ จึงกลายเป็ นช่องแคบระหว่างเขาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในยุโรป
ซึง่ ถือเป็ นสถานทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของยุโรป (ONE OF EUROPE’S MOST BEAUTIFUL) ทีไ่ ม่ควรพลาด
ชม อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพและชมความงามตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ถนนสายลาเวนเดอร์ในเขต
เทือกเขาลูเบอรอง (LUBERON) อุทยานแห่งชาติท่รี ฐั บาล
ฝรัง่ เศสได้กาํ หนดขึ้นในปี ค.ศ. 1977 เพื่อรักษามรดกทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติลูเบอรองตัง้ อยู่ใจ
กลางรัฐ โพรวองซ์ มีพ้ ืน ที่ป ระมาณ 600 ตารางกิโ ลเมตร
พื้นที่ในหุบเขาทางเหนือและทางใต้ มีเมืองเล็กเมืองน้อย และส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ทางเกษตรกรรม เมืองแต่ละ
เมืองในลูเบอรองจะอยู่บนหน้าผา และมีอายุเก่าแก่ไม่ตาํ ่ กว่า 700 ปี ให้ท่านได้ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์
ดอกไม้สีมว่ งทีก่ ลิน่ หอมอันเป็ นสัญลักษณ์ของเขตโพรวองซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองวาลองโซล (VALENSOLE / 1 ชม.) เมืองเล็กๆ ทีม่ เี สน่ห ์
ของทุ่งลาเวนเดอร์ท่กี ว้างใหญ่ท่สี ุดในฝรัง่ เศส สัมผัสกลิน่ หอมของดอกลาเวนเดอร์
พร้อมชมดอกลาเวนเดอร์บานสะพรัง่ อวดชูช่อเป็ นทิวแถว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การบันทึกภาพและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ แลว้ นําท่านสู่เมืองมาโนสก์
(MANOSQUE / 20 นาที)
ที่ตงั้ ของโรงงานผลิตสินค้าชื่อดัง โลซิแตง
L’OCCITANE EN PROVENCE ที่ส่งขายไปยังทัว่ โลก และมี
ร้า นค้า กว่ า 900 ร้า น จากนั้น ให้ท่ า นได้เ ลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ข อง
L’OCCITANE สินค้าฝรัง่ เศสทีผ
่ ลิตมาจากธรรมชาติลว้ นๆ อาทิเช่น
ดอกลาเวนเดอร์ ดอกส้ม มะกอก นํา้ ผึ้ง อัลมอลล์ ฯลฯ
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คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่ายๆ

คํา่
วันที่แปด
เช้า

จากนัน้ นําท่านชมหมู่บา้ นกอร์เดส (GORDES / 1 ชม.) ตัง้ อยู่บนเนินเขาทีย่ งั คงรูปแบบหมูบ่ า้ น
โบราณไว้อย่างดี บนยอดเขาสู งสุดของหมู่บา้ น มีโบสถ์ และปราสาทหลังเล็กๆ ที่มองทิวทัศน์ได้
สวยงาม รอบนอกของหมูบ่ า้ นนี้เป็ นทีต่ งั้ ของหมูบ่ า้ นหิน 6,000 ปี (LE VILLAGE DES BORIES)
หมูบ่ า้ นหินเก่าแก่ทส่ี ร้างด้วยการนําหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วสั ดุเชื่อมใดๆ ความสวยงามและ
ความเป็ นเอกลักษณ์ของหมูบ่ า้ นแห่งนี้ทาํ ให้รบั การคัดเลือกเป็ นหนึ่งในหมูบ่ า้ นทีส่ วยทีส่ ุดในฝรัง่ เศส
เดินเล่นและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ ทัง้ ขนม นํา้ หอม สบู่ ตามอัธยาศัย แลว้ นําท่านสู่
เมืองอัลตง เล ปาลูดซ์ (ALTHENS LES PALUDS / 30 นาที) เมืองเล็กๆ ในเขตเทือกเขาลูเบอรอง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MOULIN DE LA ROQUE หรือระดับเดียวกัน
อัลตง เลปาลูดซ์ – เกรอนอบ (เบลอะ) – ชาโมนิ ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองเกรอนอบเบลอะ (GRENOBLE / 3 ชม.) เมือง
หลวงแห่ ง จัง หวัด อีแ ซร์ (ISERE) เป็ นเมือ งที่ทนั สมัย ที่เติบ โตอย่ า ง
รวดเร็ว ตัง้ อยู่ในหุบเขาและมีพ้ นื ที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ ซึ่งมี
ทัศนียภาพอันสวยงาม จนได้รบั ฉายาว่า เมืองหลวงแห่งเทือกเขาแอลป์
(CAPITAL OF THE ALPS) นําชมเมืองเกรอนอบเบลอะ ชมอาคาร
รัฐสภาโดฟี น (PALACE OF THE PARLIAMENT OF DAUPHINE) อาคารทีม่ คี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1500-1539 ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีส่ าํ คัญของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ชาโมนิ ค (CHAMONIX / 2 ชม. 30 นาที) ซึ่ง
นับว่าเป็ นเมืองหลวงของเขตภูเขาสูงในฝรัง่ เศส และเป็ นทีต่ งั้ ของยอด
เขามองต์บลังค์ซง่ึ เป็ นยอดเขาทีส่ ูงทีส่ ุดของเทือกเขาแอลป์ และยังเป็ น
เมืองที่ได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวครัง้ แรกในปี
ค.ศ. 1824 ปัจจุบนั เป็ นสกีรสี อร์ททีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นที่รูจ้ กั ของนักสกี
ทัว่ โลก พักผ่อนเดินเล่นชมเมือง และบันทึกภาพ หรือเลือกซื้อของทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MERCURE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ชาโมนิ ค – ชมยอดเขามองต์บลังค์ – เบิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ส ถานี ก ระเช้า เพื่อ นํา ท่ า นขึ้น สู่ ย อดเขาเอกี ดู มี ดี
(AIGUILLE DU MIDI) ซึ่งมีความสู งถึง 3,842 เมตร เพื่อชม
ความงดงามของยอดเขามองต์บลังค์ (MONT BLANC) ที่มี
ความหมายว่า ภูเขาสีขาว คือ หิมะปกคลุมตลอดทัง้ ปี อย่างใกลช้ ิด
ที่สุด ยอดเขามองต์บลังค์เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ซ่งึ
สู งถึง 4,810 เมตร โดยท่านจะได้ช่ืนชมกับยอดเขานี้อย่างเต็มอิ่ม มี
เวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และบันทึกภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงจาก
ยอดเขาเพือ่ เดินทางกลับสู่ชาโมนิค
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมือง
เก่ าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รบั การดู แลรักษาไว้เป็ นอย่างดีเหมือนเมื่อ
หลายร้อยปี ก่อน จนองค์การยู เนสโกประกาศให้เป็ นมรดกโลกด้าน
วัฒนธรรม ถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิ าประจํา
เมือง แวะชมหมีสญั ลักษณ์ของกรุงเบิรน์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ALBERGO หรือระดับเดียวกัน

วันที่เก้า
เช้า
13.30 น.

เบิรน์ – ซูริค – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / ออกเดินทางสู่สนามบินซูรคิ (ZURICH / 1 ชม. 30 นาที)
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 971

วันที่สิบ
05.30 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 ริเวียร่า-ลาเวนเดอร์…05/03/63

วันเดินทาง 19-28 มิ.ย. // 3-12 ก.ค.
อัตราค่าบริการ
รายการ
มิ.ย.
ก.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
116,000
121,000
99,000
103,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
93,000
97,000
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
25,000
26,000
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000-5,000 บาท / ตัวกรุ
๋ ป๊
เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
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อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ , ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)
การยกเลิ ก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 15 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
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- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตาม
ข้อตกลงของทุกประเทศ 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 คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
๋
ได้รบั การยืนยันแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่
ขอเรียนแนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิติลูกค้าที่กระเป๋ าหลงไม่ไปกับ
เจ้าของจะเป็ 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
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษทั ทราบ
เพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทีเ่ หลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มี
หน้าว่างคู่ทย่ี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็ น ใบหู แ ละคิ้ วทั้ง 2 ข้า งและต้อ งเห็ น ไหล่ ท ้งั 2 ข้า ง จํ า นวน 2 รู ป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
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3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ช่อื ของแต่ละ
สถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่
นัดยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า) + สลิป
เงินเดือน (ถ้ามี)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 3 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีข ้อความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณี ท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

