
 

 

รหัสทัวร WCT1902824 

ทัวรยุโรป อิตาลี โพรวองซ ฝร่ังเศส มองบลองค 10 วัน 7 คืน (TG) 
มอนติคารโล   นีซ   หมูบานเอซ   เซนต พอล เดอ วองซ   คานน 
มัวรเซยร เซนต มาเรีย   กอรเดส   อาวียง   นีมส   อารลส   คูรซีญง   อานซี 
ออรองฌ   เอ็ก ออง โปรว็องซ   ชาโมนิก   เล โบ เดอ   โพรว็องซ 
มองคบลองค   ไอกุย ดูมิดิ   ตูริน   มิลาน   ชอปปم�ง 

**เมนูพิเศษ...กุงมังกร ฟอนดูชีสตนตํารับซาวอย สเตกเน้ือฝรั่งเศส ไวนรสเลศิ** 

 



 

 

วันที่1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน  
21.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคาทเตอรสายการบินไทย (เคาเตอร D ) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็ค
สัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

วันที่2  มิลาน – ตูริน – ชาโมนิกซ 
00.35 ออกเดินทางสูกรุงมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940  
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัลเพนซา กรุงมิลาน หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลว  
 นําทานออกเดินทางสูเมืองตอริโน “ตูริน” (137 กม.) เมืองเกาของอาณาจักรโรมันตั้งแต

สมัยกอนคริสตศักราช ตอมาไดตกเปนของ
ราชวงศซาวอย Savoys (Savoia) ใน
ศตวรรษที่ 16 และเปนเมืองหลวงของประเทศ
อิตาลีชวงระหวางป ค.ศ.1861-1864 เขาสู
บริเวณลานจตุรัสซาน คารโล “Piazza San 
Carlo” ซึ่งสรางมาตั้งเเตศตวรรษที่ 17 เปน
ที่ตั้ งอาคารสถาปตยกรรมเกาอันสวยงาม
สถานที่สําคัญ เชน โบสถศซานตา คริสตินา 
“Chiesa di Santa Cristina” และโบสถ 
ซาน คารโล San Carlo และรูปปم�นของ 
Emanuel Philibert ดยุคแหงซาวอย “Duke of Savoy” ในชวงป ค.ศ.1553-1580 เก็บ
ภาพ เป นที่ ร ะลึ ก กั บ พ ระราชวั งม าดาม า 
“Palazzo Madama” Piazza Castello ซึ่ง
เปนวังเกาในอดีต ที่อยูของพระญาติในราชวงศ
ซาวอย ชม Duomo di Torino หรือเรียกอีก
ชื่อหน่ึงวา Cathedral of San Giovanni 
สรางมาตั้งเเตป ค.ศ.1498 เปนสถานที่สําคัญ
แหงหน่ึงของเมืองตอรีโน ใชเปนที่เก็บผาที่เชื่อ



 

 

กันวาเปนผาหอพระศพของพระเยซูรูจักกันในนามวา Shround of Turin  
เที่ยง บรกิารอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองชาโมนิกซ (Chamonix) (172 กม.) เมืองที่

ลอมรอบดวยเทือกเขาแอลป ที่เปนเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส มีการตกแตงบานเรือนไว
อยางสวยงาม อิสระใหทานเพลิดเพลินเดินเลน ชมเมือง ชาโมนิกซ ใหทานเดินเลนชอปปم�ง
สินคาพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายในวันอากาศดี ทานสามารถมองเห็นยอดเขามองบ
ลองค อิสระใหทานเดินเลนพักผอนตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:  MERCURE CHAMONIX LES BOSSONS หรือระดับใกลเคียง 
วันที่3   ยอดเขาไอกุย ดู มิดิ – ยอดเขามองบลองค – อานซี่ – เกรนอบ  
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานนั่งเคเบิ้ลไฟฟ�าขึ้นสูสถานี ไอกุย ดู 

มิดิ  (Aiguille du Midi) ดวยความสูง
ระดับ 3,842 เมตร เปนกระเชาที่สูงที่สุดใน
โลก สรางขึ้นเมือป ค.ศ.1955 ใชเวลาน่ัง
กระเชาประมาณ 45 นาที จนถึงสถานีไอกุย 
ดู มิดิ จากสถานีน้ีทานจะสามารถมองเห็น
ยอดเขามองบลองค ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป 
และสูงเปนอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 
4,807 เมตร ทานสามารถลองพิสูจนความ
กลาโดยการยืนอยูบนกลองกระจก (Step 
into the Void) เปดครั้งแรกในป 2013 โคลงสรางทั้งหมดเปนแกวชนิดพิเศษ มีพื้นเปน
แกวใสสามารถมองเห็นหุบเหวดานลางได
อยางชัดเจน ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางลง
สูสถานีชาโมนิก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นํ า ท า น อ อ ก เดิ น ท า ง สู เ มื อ ง อ า น ซี  

(Annecy) (101 กม.) เมืองเล็กๆ นารัก ตาม



 

 

แบบชนบทฝรั่งเศส ตั้งอยูในเขตจังหวัดโอต-ซาวอย (Haute-Savoie) หรือ อับปอรซาวอย 
อยูทางตอน เหนือของทะเลสาบอันซี (Annecy Lake) และเห็นวิวเทือกเขาแอลปใน
สวิตเซอรแลนด ถือเปนเมืองทองเที่ยวระดับตนๆ และยังไดรับสมญานามวา "เวนิสแหง
เทือกเขาแอลป�" ใจกลางเมืองยังมี Palais de L’Isle เปนปราสาทรูปหัวเรือโบราณ 
ปราสาทหลังน้ีตั้งอยูกลางน้ํา และยังเปนสัญลักษณของอานนซี อีกดวย ฝรั่งเศส อิสระใหทาน
เดินเลนในตัวเมืองริมทะเลสาบตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมือง เกรอนอบ 
(Grenoble) (54 กม.) เมืองหลวงแหงจังหวัดอีแซร (Isère) ชมเมืองเกรอน็อบสที่ตั้งอยูใน
เทือกเขาแอลป�และแมน้ําอีแซรไหลผาน ดวยทัศนียภาพที่สวยงามทําใหเมืองน้ีมีฉายา 
“Capital of the Alps” หรือ “เมืองหลวงแหงเทือกเขาแอลป�” ชมสวน Jardin de Ville 
ของดยุคแหง Lesdiguières สวนเกาแกที่สุดในในเมืองเกรอนอบ สรางเมื่อปค.ศ. 1622 
ภายในประดับดวยดอกไมและรูปปم�นเฮอรคิวลีสในสีบรอนซท่ีอยูตรงกลางสวน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  MERCURE GRENOBLE ALPOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่4  เกรอนอบ – ออรองฌ – อาวิญง – นีมส  
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองออรองซ “Orange” (194 กม.) เมืองเล็กๆ ที่เคยอยูใน

การปกครองของอาณาจักรโรมัน และถูกผนวก
เขาเปนสวนหน่ึงของฝรั่งเศสในสมัยพระเจา
ห ลุ ยห ที่  14  ชม  ป ระตู ชั ย แห ง  อ อ ร็ อ งซ  
“Triumphal Arch of Orange” ที่ ส ร า ง ใน
สมัยจักรพรรดิ์ออกัสตัส แหงอาณาจักรโรมันเพื่อ
เปนเกียรติแกทหารผานศึกของสงครามกอ ตอมา
ก็ไดรับการสรางใหมโดยจักรพรรดิไทบีเรียสเพื่อ
เปนการเฉลิมฉลองชัยชนะของจักรพรรดิ์เจอรมา
นิคัส ที่มีตอชนเผาตางๆ ในบริเวณไรนแลนด
ประตูชัยมีคําจารึกอุทิศแกจักรพรรดิไทบีเรียส ในป ค.ศ. 27 ประตูชัยแหงออร็องฌไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1981 จากนั้นนําทานเขาชมความ
ย่ิงใหญของโรงละครโรมันโบราณ “Roman Theatre of Orange” สรางขึ้นระหวาง 



 

 

ค.ศ.10-25 มีความยาวยาวถึง 103 เมตร เปนหน่ึงในโรงละครโรมันอันยิ่งใหญที่ยังอยูใน
สภาพดีที่สุด (*หมายเหตุของดรายการเขาชมโรงละครอาวิญงในชวงที่มีการจัดงานคอนเสิรต
หรือปดซอมแซม) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองอาวิญง (31 กม.)  นําทานชมเมืองอาวีญง (Avignon) 

เมืองเกาแกสรางมาตั้งแต 539 ปกอนคริสต
ศักราช ตั้งอยูริมแม น้ําโรน เคยอยูภายใตการ
ปกครองของโรมัน เมื่อเขาสูตัวเมืองจะเห็นกําแพง
ยาวโอบลอมเมืองเกาไวดานใน สรางดวยหิน มี
ความหนา 17 ฟุต  อาวีญง ไดถูกขนานนามวา 
“เมืองแหงพระสันตะปาปา” เพราะในอดีตเคยใช
เปนที่ประทับของสมเด็จพระสันตประปาถึง 9 
พระองค  ตั้ งแตป  ค.ศ . 1309 - ค.ศ . 1423 
นอกจากน้ีอาวีญ งยังเปนห น่ึงในไมกี่ เมืองใน
ประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกําแพงเมืองเกาที่ยังอยูใน
สภาพสมบูรณ ชมพระราชวังของสันตะปาปา 
(PALA IS  DES PAPES) ที่ สรางขึ้ นด วย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค  ชมสะพานอาวีญง หรือ
ส ะ พ า น  (Pont Saint-Bénézet)  ส ร า ง ขึ้ น
ระหวางป 1177 -1728 จากนั้นนําทานแวะชมและถายรูปกับ ปอง ดู การด (Pont du 
Gard) (28 กม.) สะพานสงน้ําอันยิ่งใหญและสวยงาม ที่มีความสูงถึง 49 เมตร ซึ่งถือวา
เปนสะพานที่สูงที่สุดที่เคยสรางมา มีอายุเกาแกถึง 2,000 ป จากน้ันเดินทางสูเมืองนีมส 
(22 กม.) เมืองเกาแกตั้งแตสมัยจักวรรดิโรมัน ชมดานนอกของสนามกีฬาโรมัน “Arena de 
Nimes” สรางขึ้นมาสมัย 100 ปกอนตริสตศักราช มีอายุกวา 2,000 ป ปจจุบันน้ียังคงใช
เปนสถานที่สําหรับจัดงานคอนเสิรตและประเพณีการตอสูวัวกระทิง ไดรับการประกาศใหเปน
มรดกโลกในป ค.ศ.1981 ชม Maison Carrée หรือวัดโรมัน ถูกสรางขึ้นในสมัยเดียวกับ
อารีนา เปนสถาปตยกรรมเกาแกของเมืองนีมส ถูกสรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 1 กอน



 

 

คริสตศักราช ที่น่ีไดรับการยอมรับวาเปนหน่ึงในสถาปตยกรรมสมัยจักรวรรดิโรมันที่ถูกคนพบ
และถูกเก็บรักษาไวไดเปนอยางดีที่สุด 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  C SUITE HOTEL, NOVOTEL ATRIA NIMES HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่5  นีมส – อารลส – เล โบ เดอ  โพรวอ็งซ – กอรเดส - คูรซีญง – เอก็ ออง โปรวอ็งซ 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูเมือง “อารลส” (Arles) (39 กม.) เดินทางถึงเมืองอารล (Arles) 

เมืองที่มีความโดดเดนในดานของโบราณสถานสําคัญที่
มีมาตั้งแตยุคสมัยโรมาเนสก ไดรับการประกาศใหเปน
มรดกโลกไปในป ค.ศ.1981 ภายในยานเมืองเกาเปน
ที่ตั้งของสถานที่สําคัญหลายแหง เชน โรงละครโรมัน
และคริป โตปอรติคุส (Roman theatre and 
Cryptoporticus) และสนามกีฬาโรมันโบราณ 
(Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟ เธียเตอร  
(Roman Ampthitheatre) ตึกรูปรางทรงกลมขนาด
ใหญ ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 1 ชมโบสถแซงต โทร
แปงค (St.Trophime Church) โบสถที่สรางขึ้น
ในช วงช วงศตวรรษ ที่  3  สร างขึ้ น ในแบ บของ
สถาปตยกรรมแบบโรมัน นําทานเก็บภาพรานกาแฟคา
เฟ� ลา นุย (Le Café La Nuit) ที่โดงดัง เน่ืองจาก
เปนรานกาแฟที่อยูในภาพวาดของแวนโกะ จากนั้นนําทานออกเดินทางสูหมูบาน “เล โบ 
เดอ โพรว็องซ” (19 กม.) ตั้งอยูบนภูเขาในเขตเทือกเขาแอลป� อีกหน่ึงในหมูบานที่สวยที่สุด
ในฝรั่งเศส ที่ยังคงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมโบราณ
โบราณเอาไวไดเปนอยางดี ภายในหมูบานโอบลอมไป
ดวยอาคารบานเรือน ซากปราสาทขนาดใหญ รานคา
ที่ขายของท่ีระลึก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางสูหมูบาน “กอรเดส” 



 

 

(Gordes) (56 กม.) ชมหมูบานอรเดส เปนหมูบานทีไ่ดรับการโหวดใหเปนหน่ึงในหมูบานที่
สวยที่สุดในฝรั่งเศสและสวยที่สุดในแควนโปรวองซ ตัวเมืองที่นารักมี ถนนที่ปูดวยหินแบบ
โบราณ ผานบานเรือนที่ไดรับการอนุรักษ รวมถึงโบสถและปราสาทเกา ตัวปราสาทตั้งอยู
เหนือสุดของหมูบาน  จากนั้นนําทานออกเดินทางสูหมูบาน  “คูรซีญง” (Roussillon) 
(12 กม.) หมูบานสีสมแหงแควนโพรวองซ ที่มีจุดเดนตรงที่บานเรือนสีสันสดใส ทั้งสีสม แดง 
และน้ําตาล และยังไดรับเลือกใหเปนหน่ึงใน “หมูบานที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” เดินเลนชมเมือง
ตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางสูเมือง เอ็ก ออง-โปรวองซ (Aix en provence) (67 กม.) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  GOLDEN TULIP AIX EN PROVENCE HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่6 เอก็ ออง โพรวอ็งซ – มัวสติเยรส เซนต มาเรีย – นีซ   
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม เมือง เอ็กซ ออง โพรว็องซ (Aix en Provence) เมืองเกาแกทึ่มีความ

เจริญรุงเรืองตั้งแตชวงปลายศตวรรษที่ 15 
เปนเมืองศูนยกลางการศึกษาและการฟم�นฟู
ศิลปะในยุคเรเนสซองซของฝรั่งเศส ตึกราม
บานชองตางๆ ที่เกาแกแตหรูหราน้ันสวนใหญ
เปนสถาปตยกรรมยุคบารอค ศตวรรษที่ 17-
18  เข า สู จั ตุ รั ส แป ร เซ อ ร  (Place des 
Precheurs) ซึ่งเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญ 
เช น  โบ ส ถ ม า เด อ ลี น  (Eglise de la 
Madeleine) และศาลยุติธรรม (Palais de 
Justice)  ช ม วิ ห า ร  แ ซ ง ต  ซ า เ วี ย ร  
(St.Sauveur Cathedral) สถานที่รวบรวม
สถาปตยกรรมอันหลากหลายต้ังแต ศตวรรษที่ 
5-17 เดินเลนบน ถนนกูรค มิคาโบ (Cours 
Mirabeau) ถนนสายสําคัญที่สุดของเมืองที่
สองฟากถนนปลูกตนไมรื่นรมยและประดับ
ดวยน้ําพุตลอดทาง จากนั้นนําทานเดินทางสู



 

 

เมือง มัวรติเยรส เซนต มาเรีย (Moustiers-Ste-Marie) (100 ก.ม.) นําทานชม
หมูบานนารัก แสนงดงาม ซอนตัวอยูทามกลางหุบเขา ที่มีนักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม
อยางมากมาย เมืองมัวรติเยรส มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องเคลือบ "Faïence" ที่สวยงามเปนที่
ยอมรับจากทั่วยุโรป และในหมูบานจะเต็มไปดวยรานคา (Faïenceries) หมูบานแหงน้ี
ตั้งอยูทามกลางลําธารที่ไหลผานภูเขาซึ่งแบงออกเปนสองสวนมีน้ําตกเล็กๆ อยูในหมูบาน 
ชวยสรางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ชมบานเรือน จากยุคกลางที่สวยงาม เสียงของแมน้ํา
และน้ําพุท่ีไหลผานหมูบานทําใหเมืองมัวรติเยรส รูสึกเหมือนหมูบานแถบอัลไพน โบสถนอเท
รอดาม คือสวนสําคัญของหมูบาน สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ไดรับการบูรณะอยางสวยงามใน
ปค.ศ.1928 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองนีซ (144 กม.) ชมเมืองนีซ เมืองซึ่งอุดมไปดวย

สถาปตยกรรม พิพิธภัณฑ ตลาดกลางแจง ชมโบสถ
นอรทเทรอดามของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-
DAME DE NICE) เปนโบสถที่ไดรับการออกแบบ
ส ไต ล โก ธิ ก  นํ า เข าสู จั ตุ รั ส ม าส เซน า  (P la c e 
Massena) ที่ประดับดวยน้ําพุ  Fontaine du 
Soleil และยาน LA PLANETA Events Nice ซึ่ง
เปนลานกวาง และเปนยานศูนยการคา ที่เห็นเปนสไตล
ฝรั่งเศสผสมอิตาลี บริเวณน้ีเต็มไปดวยรานอาหาร โรงแรม รานขายสินคาแบรนดเนม และ
หางชื่อดังอยาง Nice Etoile และ Galeries Lafayette อิสระทุกทานเดินเลนชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  PARK INN BY RADISSON BLU HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 
 



 

 

วันที่7  นีซ – เซนตพอล เดอ วองซ – คานน – นีซ 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูหมูบาน เซนตพอล เดอ วองซ (Saint Paul de Vence) (19 

กม.) หมูบานเซนต พอล เดอ วองซ เปนหมูบานในยุค
สมัยกลางของยุโรป ที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไวอยาง
คอนขางสมบูรณ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา และมีกําแพง
หินลอมรอบหมุบานแบบโบราณ ที่มีลักษณะคลายๆ
ปราสาท ไวลอมรอบ ทางเดินในหมูบานจะเปนเหมือน
ตรอกเล็กตรอกนอยผสมปนเปกันไป ระหวางบาน, 
รานคา   แกลเลอรี่ของศิลปน รูปแบบการกอสรางเปน
แบบโบราณ  ที่ใชหินในการกอสรางบาน ในหมูบานไดถูกปรับปรุงใหเปนรานคา รานแสดง
สินคาพวกศิลปะ และหัตถกรรม เชน เครื่องถัก ตุกตาผาแตงตัวแบบวัฒนธรรมอันเกาแก 
สรอยหิน รวมทั้งภาพวาด ตางๆ สวยงามมาก หลัง
อาหารนําทานเดินทางไดเวลาสมควรนําทานออก
เดินทางสู เมืองคานส (Cannes) (26 กม.) เปน
เมืองของการทองเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต เปนเมืองที่จัด
งานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส 
(Cannes Films Festival) เปนเทศกาลที่มีมาตั้งแตป ค.ศ.1946 ถือเปนเทศกาล
ภาพยนตรที่เกาแกที่สุดในโลกเทศกาล หน่ึง อาคารที่ใชในการจัดงานเปนอาคารขนาดเล็กสูง 
2-3 ชั้นในชวงเทศกาล อาคารจึงจะไดรับการตกแตงใหดูเลิศหรูอลังการสักครั้งหน่ึง ที่  ลาน
ดานหนาอาคาร มีรอยประทับเทาพรอมลายเซ็นของดาราฮอลลีวูด มีชื่อหลายคน หากใครที่
คลั่งไคลดาราแลวละก็พลาดไมไดที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หนาปาเล เด เฟสติวาล 
Palais des Festivals ที่เหลาดาราช่ือดังทั้งหลายไดประทับรอยมือไวใหเปนที่ระลึก ผาน
ชมทาจอดเรือยอรชลํางาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย หลังอาหารอิสระกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนม ที่เมืองคานสตามอัธยาศัย สมควรแกเวลา

เดินทางกลับสูเมืองนีซ (33 กม.) เมืองในแควนโพรอว็องแอลป�โกตดาซูร (Provence-
Alpes-Côte d'Azur) ถือวาเปนชายฝم�งท่ีสําคัญที่สุดของเฟรนชริเวรา (French Riviera) 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  PARK INN BY RADISSON BLU HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่8  นีซ – หมูบานเอซ – โมนาโค – มิลาน 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูหมูบานเอซ (Èze) (12 กม.) หมูบานน้ีไดรับการขนานนามวา

เปน "รังของนกอินทรี" เน่ืองจากที่ตั้งของเมืองอยู
บนผาสูง 427 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลทะเลเมดิ
เตอรเรเนียน ตัวเมืองมีโบสถสีเหลืองออน ( Notre 
Dame de l 'Assomption) ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.
1764 อาคารที่เกาแกที่สุดในหมูบาน มีอายุยอนไป
ถึงป คริสตวรรษที่ 15 หมูบานยุคกลางแหงน้ี มี
ชื่อเสียงดานความงามและเสนห รานคาหอศิลป�
โรงแรมและรานอาหารมากมาย เปนผลใหไดการ
โหวดปน "หมูบานพิพิธภัณฑ" จากนั้นเดินทางสู 
มลรัฐโมนาโค  รัฐอิสระที่ตั้งอยูทางตอนใตของ
ฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติ คารโล เมืองหลวงของ
ประเทศโมนาโค  เปนที่ประทับของเจาผูครองแควน
ตั้ งอยูบนหนาผาสูง 60 เมตร เขาสู ลานหนา
พระราชวัง เก็บภาพพระราชวังแหง โมนาโค ซึ่งเปน
ที่ประทับของประมุขแหงรัฐโมนาโค ชมวิหารโมนาโค (Cathedral of Our Lady 
Immaculate) ที่สรางในรูปแบบน้ีโอโรมานซ เปนที่ฝงพระศพของเจาหญิงเกรซ แหงโมนาโก
และเจาชายเรนิเยร พระสวามี ของมอนติคารโล เดินเลนไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองขาง
ทางเต็มไปดวยอาคารบานเรือนรานคา ที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมอันงดงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง มิลาน (Milan) เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี 

ตั้งอยูในแควนที่ราบลอมบารดีเปน 
คํ่า         บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ: สปาเกตตี้กุงมังกรรสเลิศ 

พรอมเครื่องด่ืมไวนแดง 



 

 

ที่พัก:  NYX HOTEL MILAN หรือระดับใกลเคียง   
วันที่9 มิลาน – สนามบินมัลเพนซา  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 พรอมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสูสนามบิน (กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย)เพื่อให

ทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
14.05 ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG941 
วันที่10  สนามบินสุวรรณภูมิ  
05.55 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า 

อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมู
คณะเปนสําคัญ 

 
 

อัตราคาบริการ 
ชวงออกเดินทาง 

 
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 

ต.ค.-มี.ค. 2563 89,900 89,900 84,900 19,000 

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  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูต
ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม (หาก
ทานประสงคจะทําประกันสุขภาพระหวางการเดินทางเพิ่มเติมกรุณาติดตอพนักงาน) ทานที่มีอายุ
เกิน 75 ป ตองซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม  

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (กรณุาตรวจอบสัมภาระทกุครัง้กอนเดินทางออกจาก
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  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการ
ขอยืน่วีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยืน่ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


