
 

 

รหัสทัวร WCT1902798 

ทัวรฝร่ังเศส โพรวองซ 9 วัน 6 คนื (TG) 
มอนติคารโล   นีซ   หมูบานเอซ   เซนต พอล เดอ วองซ   คานน 
มัวรเซยร เซนต มาเรีย   เอ็กซ ออง โพรวองส   กอรเดส   อาวียง   นีมส 
อารลส   อานซี   ชาโมนิก   มองคบลองค   ไอกุย ดูมิดิ   มิลาน 
เมนูพิเศษ...กุงมังกร ฟอนดูชีสตนตํารับซาวอย สเตกเน้ือฝร่ังเศส ไวนรสเลิศ 

 



 

 

วันที่1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน  
21.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคาทเตอรสายการบินไทย (เคาเตอร D ) พรอมเจาหนาที่
คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วันที่2 มิลาน – มอนติ คารโร – นีซ  
00.35 ออกเดินทางสูมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940  
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัลเพนซา มิลาน ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลว 
 จากนั้นนําทานออกเดินทางสู นําทานเดินทางสู มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู

ทางตอนใตของฝรั่งเศส  
เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมเมืองมอนติคารโล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ประเทศเล็กๆ ที่

รํ่ารวยสุดๆ เมืองเกามอนติ
คาโรเปนที่ประทับของเจาผู
ครองแควนตั้งอยูบนหนาผา
สูง 60 เมตร ตามสไตล
ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง 
นําทานเดินเขาสูลานหนา
พระราชวัง ชมบรรยากาศที่
ห รู ห ร า ไฮ โซ  เก็ บ ภ า พ
พระราชวังแหง โมนาโค ซึ่ง
เปนที่ประทับของประมุข
แหงรัฐโมนาโค ในปจจุบัน 
จาก นั้ น นํ าท าน เข าช ม
ภายในวิหาร โมนาโค ที่
สรางในรูปแบบน้ีโอโรมานซ 
เป นที่ ฝ งพระศพของเจ า
หญิงเกรซ แหง โมนาโกและ



 

 

เจาชายเรนิเยร พระสวามี จากน้ันนนําทานเขาสูยานเมืองเกา เก็บภาพความหรูหรา
ของคาสิโน และโรงแรม เดอะ ปารีส โรงแรมสุดหรูของมอนติคารโล เดินเลนไปตาม
ทางเดินในเมือง ซึ่งสองขางทางเต็มไปดวยอาคารบานเรือนรานคา ที่มีรูปแบบ
สถาปตยกรรมอันงดงาม อิสระทุกทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรนําทาน
เดินทางสูเมืองนีซ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  NH Hotel Nice / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3 นีซ – หมูบานเอซ – เซนตพอล เดอ วองซ – คานน – นีซ   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานนั่งรถชมเมืองนีซ เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก นําผานชมโบสถ

รั ส เซี ย  S t.N icholas เป น
โบ สถ รั ส เซี ย  ให ญ ที่ สุ ด ใน
ประเทศฝรั่งเศส สรางขึ้นกลาง
ศตวรรษที่ 18 ผานชมตึกเกา
สถาปตยกรรม แบบเจนัวส  
เดนตระหงานใหผูมาเยือนได
ห ล ง ใ ห ล  เมื อ ง นี ซ เป น
ศูนยกลางอํานาจในการปกครองเขตแอลป�-มารีดีม และเปนเมืองใหญเปนอันดับหา
ของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย จากนั้นนําทานเดินทางสูหมูบานเอซ (Èze) หมูบานน้ี
ไดรับการขนานนามวาเปน "รังของนกอินทรี" เน่ืองจากที่ตั้งของเมืองอยูบนผาสูง 
427 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลทะเลเมดิเตอรเรเนียน ตัวเมืองมีโบสถสีเหลืองออน ( 
Notre Dame de l 'Assomption) ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1764 ที่ทานสามารถ
มองเห็นไดจากระยะไกล อาคารที่เกาแกที่สุดในหมูบาน มีอายุยอนไปถึงป คริสต
วรรษที่ 15 หมูบานยุคกลางแหงน้ี มีชื่อเสียงดานความงามและเสนห รานคาหอศิลป�
โรงแรมและรานอาหารมากมายดึงดูดนักทองเที่ยวและคูฮันนีมูน เปนจํานวนมาก เปน
ผลใหไดการโหวดปน "หมูบานพิพิธภัณฑ" จากน้ันนําทานออกเดินทางสูหมูบาน เซนต
พอล เดอ วองซ (Saint Paul de Vence)  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย หมูบานเซนต พอล เดอ วองซ เปนหมูบานในยุคสมัยกลางของยุโรปที่ยังคงสภาพ
ดั้ ง เดิ ม ไว อ ย า ง
คอนขางสมบูรณ  
ตั้ งอยู ท ามกลาง
หุ บ เข า  แ ล ะ มี
กํ า แ พ ง หิ น
ลอมรอบหมุบาน
แบบโบราณ ที่มี
ลั กษณ ะคล ายๆ
ป ร า ส า ท  ไ ว
ลอมรอบ ทางเดินในหมูบานจะเปนเหมือนตรอกเล็กตรอกนอยผสมปนเปกันไป 
ระหวางบาน, รานคา   แกลเลอรี่ของศิลปน รูปแบบการกอสรางเปนแบบโบราณ  ที่
ใชหินในการกอสรางบาน ในหมูบานไดถูกปรับปรุงใหเปนรานคา รานแสดงสินคา
พวกศิลปะ และหัตถกรรม เชน เครื่องถัก ตุกตาผาแตงตัวแบบวัฒนธรรมอันเกาแก 
สรอยหิน รวมทั้งภาพวาด ตางๆ สวยงามมาก ไดเวลาสมควรเดินทางสู เมืองคานส 
(Cannes) เปนเมืองของการทองเท่ียวฝรั่งเศสตอนใต เปนเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียง
ไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส (Cannes Films Festival) เปนเทศกาลที่มีมา
ตั้งแตป ค.ศ.1946 ถือเปนเทศกาลภาพยนตรที่เกาแกที่สุดในโลกเทศกาล หน่ึง 
อาคารที่ใชในการจัดงานเปนอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นในชวงเทศกาล อาคารจึงจะ
ไดรับการตกแตงใหดูเลิศหรูอลังการสักครั้งหน่ึง ที่  ลานดานหนาอาคาร มีรอย
ประทับเทาพรอมลายเซ็นของดาราฮอลลีวูด มีชื่อหลายคน หากใครที่คลั่งไคลดารา
แลวละก็พลาดไมไดที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หนาปาเล เด เฟสติวาล 
Palais des Festivals ที่เหลาดาราชื่อดังทั้งหลายไดประทับรอยมือไวใหเปนที่
ระลึก ผานชมทาจอดเรือยอรชลํางาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย   



 

 

คํ่า บ ริ ก า ร อ า ห า ร ม้ื อ คํ่ า  ณ 
ภัตตาคาร  

พักที่:  NH Nice Hotel / หรือที่พัก
ระดับใกลเคียง 

วันที่4 นีซ – มัวสติเยรส เซนต มาเรีย – เอ็กซ ออง โพรวองส – กอรเดส – อาวียง  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมัวรติเยรส เซนต มาเรีย (Moustiers-Ste-Marie) 

(ร ะย ะท า ง14 4  ก .ม .) 
หมูบานนารัก แสนงดงาม 
ซอนตัวอยูท ามกลางหุบ
เข า  ที่ มี นั ก ท อ ง เที่ ย ว
เดินทางมาเยี่ยมชมอยาง
มากมาย เมืองมัวรติเยรส 
มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่อง
เคลื อบ  "Fa ïence " ที่
สวยงาม เป นที่ ยอมรับจากทั่ วยุ โรป  และในหมู บ านจะเต็ม ไปด วยรานค า 
(Faïenceries) หมูบานแหงน้ีตั้งอยูทามกลางลําธารที่ไหลผานภูเขาซึ่งแบงออกเปน
สองสวนมีน้ําตกเล็ก ๆ อยูในหมูบาน ชวยสรางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ชม
บานเรือน จากยุคกลางที่สวยงาม เสียงของแมน้ําและน้ําพุที่ไหลผานหมูบานทําให
เมืองมัวรติเยรส รูสึกเหมือนหมูบานแถบอัลไพน โบสถนอเทรอดาม คือสวนสําคัญ
ของหมูบาน สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ไดรับการบูรณะอยางสวยงามในปค.ศ.1928  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานเดินทางสู “เมืองเอ็กซ ออง โพรวองส” (Aix en Provence)  ใหทานเดิน
เลนชมเมืองเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองส กับผลิตภัณฑพื้นบาน ผัก และ
ผลไม สดๆ จาก ไร  
ต ล า ด ด อ ก ไม ส ด 
พ ร อ ม ช ม อ า ค า ร
บ า น เรื อ น ส ไต ล
บาร็อคที่หรูหรา ซึ่ง
อดี ต เคยเป น เมื อง
เกาแกในสมัยโรมัน 
ที่มีความรุงเรืองเปน
อยางมาก ตอมามี
การปรับปรุง และมี
การกอสรางอาคารที่
ส ว ย ง า ม ม า ก ขึ้ น 
ปจจุบันจึงเปนเมือง
ท อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี
ความสํ าคัญ เมื อ ง
หน่ึง โดยเฉพาะชวง
ที่มีเทศกาลดนตรีใน
เดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองกอรเดส Gordes นําทานชมหมูบานกอรเดส เปน
หมูบานที่ไดรับการโหวดใหเปนหน่ึงในหมูบานที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และสวยที่สุดใน
แควนโปรวองซ ตัวเมืองที่นารักมี ถนนที่ปูดวยหินแบบโบราณ ผานบานเรือนที่ไดรับ
การอนุรักษ รวมถึงโบสถและปราสาทเกา ตัวปราสาทตั้งอยูเหนือสุดของหมูบาน ทาน
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามของภูเขาและ พื้นที่รอบๆเมืองไดอยางชัดเจน 
ปราสาทกอรเดส ไดสรางขึ้นในป ค.ศ.1031 และไดรับการบูรณะใหม ในป ค.ศ.1525 
ปจจุบันเปนเสมือนเปนสัญลักษณที่สําคัญของตัวเมือง อิสระทุกทานเก็บภาพ และ



 

 

เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูเมือง เมืองอา
วีญง (Avignon) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  Mercure Hotel Avignon / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5 อาวียง – ชมเมือง – นีมส – อารลส – เกรนอบ    
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานชมเมืองอาวีญง (Avignon) ตัวเมืองตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําโรน ในปจจุบันเปน

เมืองที่มีขนาดใหญที่สุด และ
ยังเปนเมืองหลวงของจังหวัด
โวกลูซ อาวีญง ไดถูกขนาน
น า ม ว า  “ เมื อ ง แ ห ง พ ร ะ
สันตะปาปา” เน่ืองจากในอดีต
น้ั น เค ย เป นที่ ป ระทั บ ขอ ง
ส ม เด็ จ พ ร ะ สั น ต ะ ป า ป า 
(รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ) 
ตั้งแตป ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในชวงของการแตกแยกครั้งใหญของคริสตจักร 
(Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเปนหน่ึงในไมกี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่
ยังมีกําแพงเมืองเกาที่ยังอยูในสภาพสมบูรณ และยังมีศูนยประวัติศาสตร พระราชวัง
พระสันตะปาปา นําทานเดินชมสะพานอาวีญ ง หรือสะพาน (Pont Saint-
Bénézet) สรางขึ้นระหวางป 
1177 ถึง 1728 แตสะพาน 
แหงแรกไดถูกทําลายไปในชวง
สงครามครูเสด และไดสราง
ขึ้นใหม ในป  ค .ศ .1234 ตัว
สะพานถูกสรางขึ้นใหมดวยซุม
หิน แตหลังจากน้ันตัวสะพาน
ไมไดรับการบูรณะเน่ืองจาก
ประตูโคงมักพังทลายลงทุกครั้งที่เกิดน้ําทวม จากแมน้ําโรน (Rhône) เน่ืองจากมี



 

 

คาใชจายสูงในการบูรณะ ปจจุบันเหลืออยูเพียงสี่โคง ซึ่งยังอยูในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดน้ี
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก เมื่อปค.ศ. 1995 มีเวลาให
ทานเก็บภาพตัวเมืองเกา และพระราชวัง แหง สันตะปาปา ตามอัธยาศัย จากนั้นนํา
ทานออกเดินทางสูเมืองนีมส (ระยะทาง 40 ก.ม.) นําทานเขาสูตัวเมือง นีมสเปน
เมืองที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโบราณสถาน
ของชาวโรมันและเมืองเกาสุดคลาสสิคที่ยังเหลืออยู นําทานเก็บภาพสนามกีฬาโรมัน 
ที่มีอายุถึง 2,000 ป ปจจุบันน้ียังคงใชเปนสถานที่สําหรับจัดงานคอนเสิรตและ
ประเพณี การตอสูวัวกระทิง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองอารลส (Arles) แวะชมและถายรูปกับ ปอง ดู 

การด (Pont du Gard) สะพานสงน้ําอันยิ่งใหญและสวยงาม ที่มีความสูงถึง 49 
เมตร ซึ่งถือวาเปนสะพาน
ที่สูงที่สุดที่เคยสรางมา มี 
อายุเกาแกถึง 2,000 ป 
เดิ น ท างถึ ง เมื อ งอ าร ล 
(Arles ) เมืองที่มีความ
โ ด ด เด น ใ น ด า น ข อ ง
โบราณสถานสําคัญที่มีมา
ตั้งแตยุคสมัยโรมาเนสก 
และดวยประวัติศาสตรอันยาวนานของเมืองน่ันเอง ที่เปนสาเหตุใหองคการยูเนสโก 
ยกใหเมืองอารลส เปนมรดก
โลกไปในป  ค.ศ.1981 นํา
ท านชม  โบสถ แซงต  โทร
แป งค  (S t .T ro p h im e 
Church) ชม โรงละครโรมัน
แ ล ะ ค ริ ป โ ต ป อ ร ติ คุ ส 
(Roman theatre and 
Cryptoporticus) และ



 

 

สนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟเธียเตอร (Roman 
Ampthitheatre) ตึกรูปรางทรงกลมขนาดใหญ ที่สรางขึ้นประมาณ ชวงศตวรรษที่ 
1 ภายในมีอัฒจรรยสําหรับคนน่ังชมการแสดงตางๆ หน่ึงในโบราณสถานโรมันที่ถูก
ยกใหเปนมรดกโลกของเมืองอารลส และที่สําคัญไมแพสิ่งกอสรางคือ จิตรกรระดับ
โลก วินเซนท แวนโกะ ไดยายมาอยูที่เมืองอารลในชวงปลายของชีวิต เน่ืองจากวิว
ทิวทัศนและบรรยากาศชนบทของเมืองน้ีสวยงามยิ่งนัก จนกลายเปนแรงขับเคลื่อนให 
แวนโกะไดสรางผลงานชั้นยอดที่น่ีจํานวนมาก เปนภาพเขียน 200 ภาพ ภาพสเก็ตช 
และภาพสีน้ําอีกกวา 100 ภาพ เขาเขียนภาพการเก็บเกี่ยว ภาพทุงขาวสาลี และภาพ
สถานที่นาสนใจ โดยใชสีเหลือง สีน้ําเงินเขม และสีมวงออนเปนหลัก นําทานเก็บภาพ
รานกาแฟคาเฟ� ลา นุย (Le Café La Nuit) ทีโ่ดงดัง เน่ืองจากเปนรานกาแฟท่ีอยูใน
ภาพวาดของแวนโก ะ ได เวลาสมควร นําทานออกเดินทางสู เมื องเกรนอบ 
(Grenoble) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  Mercure Hotel / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่6 เกรนอบ – อานซี – ชาโมนิค – ยอดเขามองคบลองค  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสูเมืองอานซี (Annecy) (ระยะทาง 100 ก.ม.) เมืองเล็กๆ 

นารัก ตามแบบชนบทฝรั่งเศส 
ตั้ งอยู ในเขตจังหวัดโอต-ซาวัว
(Haute-Savoie) หรือ อับปอร
ซาวอย อยูทางตอน เหนือของ
ทะเลสาบอันซี (Annecy Lake) 
และเห็ นวิ ว เทื อก เขาแอลป ใน
สวิต เซอรแลนด  ถื อ เป น เมื อง
ทองเที่ยวระดับตนๆ และยังไดรับ
สมญานามวา "เวนิสแหงเทือกเขาแอลป�" ใจกลางเมืองยังมี Palais de L’Isle เปน
ปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังน้ีตั้งอยูกลางน้ํา และยังเปนสัญลักษณของ
อานนซี อีกดวย ฝรั่งเศส  อิสระใหทานเดินเลนในตัวเมือง ริมทะเลสาบ ไดเวลา



 

 

สมควรนําทานเดินทางสูเมืองชาโมนิกซ (Chamonix) (ระยะทาง 100 ก.ม.) เมืองที่
ลอมรอบดวยเทือกเขาแอลป ที่เปนเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส มีการตกแตง
บานเรือนไวอยางสวยงาม อิสระใหทานเพลิดเพลินเดินเลน ชมเมือง ชาโมนิกซ ให
ทานเดินเลนชอปปم�งสินคาพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายในวันอากาศดี ทาน
สามารถมองเห็นยอดเขามองบลองค  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานนั่งเคเบิ้ลไฟฟ�าขึ้นสูสถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi) ดวยความ

สูงระดับ 3,842 เมตร เปน
กระเชาที่สูงที่สุดในโลก  ถูก
สรางขึ้นเมือป ค.ศ.1955 ใช
เวลาน่ังกระเชาประมาณ 45 
นาที จนถึงสถานีไอกุย ดู มิดิ 
จากสถานี น้ีท านจะสามารถ
มองเห็นยอดเขามองบลองค 
ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป และสูงเปนอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร 
ในทานอิสระเลนหิมะหรือถายรูปตามอัธยาศัย ทานสามารถลองพิสูจนความกลา โดย
การยืนอยูบนกลองกระจก (Step into the Void) เปดครังแรกในป 2013 โคลง
สรางทั้งหมดเปนแกวชนิดพิเศษ มีพื้นเปนแกวใสสามารถมองเห็นหุบเหวดานลางได
อยางชัดเจน ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางลงสูสถานีชาโมนิก อิสระทุกทานตาม
อัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูชีสฟอนดู พรอมเครื่องเคียง แฮมรมควัน 
ผักดอง ขนมปง เปนเมนูขึ้นชื่อที่สุดของแควนซาวอย  

พักที่:  Mercure Hotel / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่7  ชาโมนิก – มิลาน – ชมเมือง – ชอปปم�ง  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง มิลาน (Milan) (ระยะทาง 220 ก.ม.) เมืองสําคัญ

ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูในแควนที่ราบลอมบารดีเปน เมืองที่มีชื่อเสียง



 

 

ในดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเปนเมืองแฟชั่นในลกษณะเดียวกับ 
นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแหงมิลานหรือมิลานดูโอโม สัญลักษณที่โดด

เดนที่ สุดของเมืองซึ่ งมี
ขนาดใหญ โตม โหฬาร 
สรางขึ้นดวย หินออนสี
ขาวในศิลปะแบบโกธิคใช
เวลาสรางนานกวา 500 
ปปจจุบันเปนโบสถแคธอล
ลิกที่ ใหญ เปน อันดับ 3 
ของโลกและเปนมหาวิหาร
ใหญอันดับ 4 ของโลก สูง 
157 เมตรกวาง 92 เมตรเริ่มสรางในปค.ศ. 1386 ใชเวลากอสราง นานถึง 500 ป
ชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกวา 135 ยอด อิสระใหทานเดินเลน
ชมเมือง หรือวาเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม  สินคาพื้นเมือง หรือของที่ระลึกตางๆ 
ตามอัธยาศัย 

คํ่า         บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ: สปาเกตตี้กุงมังกรรสเลิศ พรอม
เคร่ืองดื่มไวนแดง  

ที่พัก:  NYX Hotel Milan / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่8  มิลาน – สนามบินมัลเพนซา  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 พรอมกัน ณ จุดนัดหมายเพ่ือออกเดินทางสูสนามบิน (กรุณาตรงตอเวลานัด

หมาย)เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน อาหาร
กลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

14.05 ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG941 
วันที่9 สนามบินสุวรรณภูมิ  
05.55 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 



 

 

*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม 
ฟ�า อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  
จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

ชวงออกเดินทาง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 

ต.ค. 2562 84,900 84,900 80,900 16,900 

08-16 พ.ย. 2562 82,900 82,900 82,900 16,900 

04-12 ธ.ค. 2562 84,900 84,900 80,900 16,900 

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2562 94,900 94,900 90,900 17,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – มิลาน – กรุงเทพฯ 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับ 4 ดาว โรงแรมที่พักจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวัน
เขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรบัเปลี่ยน
ยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปนหลกั  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืน
ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  



 

 

 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (กรณุาตรวจอบสัมภาระทกุครัง้กอนเดินทางออกจาก
โรงแรมที่พัก) 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก 
 อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการบรกิาร)  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให



 

 

ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ



 

 

เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการ
ขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


