
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สวนโมเนท - ชมความย่ิงใหญของมหาวิหาร - มองท แซง มิเชล - ดนิอน - รอซฟอรท ออง แตร 
ชมปราสาทปราสาทชอมบอร แหง ลุมแมน้ําลวัร - บอรโดซ - ชิมไวนรสเลิศ - อาวีญง 

นีมส - กากาสซอนน - สัมผัสความร่ํารวย ของประเทศโมนาโค ณ มอนติ คารโล 
พักผอนชมชายหาดริเวียรา - ที่เมืองนีส และเมืองคานส – มิลาน - ชอปปง 

กําหนดการเดินทาง 
ออกเดินทางชวงวันที่ 16-26 ต.ค.61  // 27 ธ.ค.61 -06 ม.ค.62  

 ( กรุณาสํารองทีน่ั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกใน
การยื่นวีซา) 

 
  



 

วันที่ 1   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส  
21.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศชั้น 4  

เคาทเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร D )พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่ง

บนเครื่อง 

วันที่ 2 ปารีส – จิวานี่ – สวนโมเนท – มองค แซงมิเชล – ชมเมือง    
00.10 ออกเดินทางสูมหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 930 
07.10  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลว  

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองจิ เวอรนี่

(Giverny)เข าสู บ าน โม เนท  (Claude Monet) 

บานศิลปนอิมเพลสชั่นนิส ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ

ประเทศฝรั่งเศส โมเนท ไดพํานักอยูที่นี่ตั้งแตป 

ค.ศ.1883-1926 ศิลปนโมเนท ไดใชสวนของ

เขาในการผลิตงานศิลปะสีน้ํามันอันทรงคุณคา 

โดยเฉพาะภาพWaterLilies(Nympheas)ที่ ไม

สามารถประเมินมูลคาได มี เวลาใหทานไดเดินชมความงดงามของภาพวาดที่ยังคงเก็บไวใน

พิพิธภัณฑ และสวนดอกไมที่ยังคงอนุรักษไวไดอยางยอดเยี่ยม ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสู

เมืองมองทแซงมิเชล แวะรับประทานอาหารที่เมืองกอง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานออกเดินทางตอสูมณฑลบริตานีเพื่อสู “เมืองมองตแซงมิเชล” Mont Saint Michel เมือง

ปราสาทแสนสวยที่อยูบนเกาะกลางทะเลถึง

มองแซงมิเชลใหทานไดเก็บบรรยากาศอันแสน

โรแ ม น ติ ค แ ล ะ ค ว าม ป ระ ทั บ ใจ  ท าน ช ม 

“โบสถ มองแซงมิเชล” ที่ทอดตัวยาวอยู

บนเกาะกลางทะเลที่สวยงาม วิหารที่ตั้งอยูบน

เกาะโดดเดี่ยว กลางทะเลชายฝงตะวันตก 

บริเวณแควนนอรมองดีของประเทศฝรั่งเศส 

ไดรับประกาศ ใหเปนมรดกโลกเมื่อป พ.ศ. 2522 ตัวเกาะอันเปนที่ตั้งของวิหารนั้นเปนหินแกรนิต โดย

มีเสนรอบวงเกาะประมาณ 960 เมตร และสูง 92 เมตร แลวถาบวกกับความสูงของตัววิหารนั้นแลวก็

จะมีความสูงถึง 155 แมตร บนยอดวิหารเปนรูปปนทองของเทวฑูตมิเชลหลายทานคงมิไดเคยจินตรา

การวาปราสาทแหงนี้จะมีมนตขลังที่แสนสงางาม หากน้ําลดระดับลง ทานสามารถเดินจากฝงสู



 

ปราสาทไดเพียงพริบตา ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานแหงธรรมชาติที่เปดปดโดยธรรมชาติใหทานไดเดิน

จากปจจุบันสูปราสาทแหงความฝน มีเวลาใหทานตรึงตราตรึงใจอยางเต็มที่ 

ค่ํา บริก ารอาหารมื้ อค่ํ า  ณ  ภั ตตาคาร เมนูพื้ น เมื อ ง ‘ Moules à la Marinière’ หรือ

หอยแมลงภูอบ สไตลฝร่ังเศส พรอมเครื่องเคียง  

พักที่:  Mercure Hotel Mont Saint Michael / หรือระดับใกลเคียง 

วันที่ 3  มองคแซงมิเชล – ดีนอน – รอซฟอรท ออง แตร – นองตส  
เชา   บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองดีนอน(Dinan)เมืองเกาแกแหงแควนในบริตตานี เปนเมืองที่

สวยและแปลกตา เมื่อทานเดินชมเมือง 

ทานอาจไมเคยเชื่อวามีเมืองแบบนี้อยู

จริงในชีวิตจริงนาจะมีอยูในภาพยนตร 

ของวอลซดิสนีย เมื่อเราเขาเมืองดีนอนก็

เหมือนกับการกาวเขาไปในภาพยนตร

ดิสนีย เมืองแหงเทพนิยายในฝนของทุก

ทาน เมืองดีนอนตั้งอยูริมแมน้ําแรนซ ตัว

เมืองตั้งไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมี

กําแพงลอมรอบอยูใน เปนเมืองที่งดงามที่สุดในแควนในบริตตานีเมืองยุคกลางแหงนี้มีสถาปตยกรรม

ที่ดีที่สุดในบริตตานี ซึ่งมีอาคารยอนหลังไปถึงศตวรรษที่ 13 กําแพงเมืองเดิมจํานวนมากยังคงสภาพ

เดิมไว อิสระทุกทานเดินเลนชมเมืองโดยรอบ เลือกซื้สินคาของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองรอซฟอรท ออง แตร(Rochefort-en-Terre)เมืองทีไ่ดรับการโหวตให

เปนหนึ่งในหมูบานที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส

และเปนเหตุผลหนึ่ง ในการมาเยือนมาก

ที่สุดของแควนบริตตานี นําทานเดินไป

ตามถนนอิฐดั้งเดิม เขาสู เขตเมืองเกา

ทานจะไดเห็นบานเรือนยุคกลางที่สราง

ด วย หิ น อ ายุ ก ว า  500  ป  ที่ ป จ จุ บั น

กลายเปนรานคา รานกาแฟ  ที่ คอย

ตอนรับนักทองเที่ยว สวนใหญประดับไป

ดวยไมดอกไมประดับอยางสวยงาม 

อิ ส ระ ท าน เดิ น เล น ช ม ตั ว เมื องต าม

อัธยาศัย ไดเวลาสมควร นําทานออกเดินทางสูเมืองนองทส 



 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Hôtel Belfort Nantes / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 

วันที่ 4  นองทส – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร – ปวติเยรส      
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานออกเดินทางตอผานเมืองตูรเปนเมืองศูนยกลางทางการศึกษามาตั้งแตยุคกลาง โดยตัวเมือง

นั้นตั้งอยูบนแมน้ําลัวร(Loire River)ใน

อดีตเคยเปนสวนหนึ่ งของจักรวรรดิ

โรมัน ในชวงตนศตวรรษที่1นําทานชม

บรรยากาศของเมืองโดยรอบจากนั้นนํา

ทานเขาชม“ ปราสาทชอมบอรด 

“CHATEAU CHAMBORD” โดยโครง

รางของตัวปราสาทไดรับการออกแบบ

โดย เลโอนารโด ดาวินชี   การสราง

ปราสาทชอมบอรดแตตัวปราสาทเริ่มสรางหลังจากเขาสิ้นลมไปแลว 5 เดือน Dominigue de 

Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงานไดนําเคาโครงนี้ไปปรับปรุงเปนแบบสมบูรณ หลังดาวินชี

เสียชีวิต4เดือน กษัตริย 

ฟรองซัวส ก็ตัดสินใจสรางปราสาทขึ้น ป 1519 *** หากปราสาทเชอนองโซปดทางบริษัทขอ

เปลี่ยนเปนเขาชมปราสาทเชอนองโซ หรือ ปราสาทอองบัวร แทน *** 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานออกเดินทางตอเขาสูเมืองตูรเปนเมืองศูนยกลางทางการศึกษามาตั้งแตยุคกลาง โดยตัว

เมื องนั้ นตั้ งอยู บ น แม น้ํ าลั วร (Loire 

River)ในอดีต เคยเปนส วนหนึ่ งของ

จักรวรรดิโรมัน ในชวงตนศตวรรษที่1นํา

ทานชมบรรยากาศของเมืองโดยรอบ ได

เวลาสมควรออกเดินทางสูเมืองปวติเย

นําทานชมเมืองปวตีเย(Poitiers)ซึ่งสอง

ฝงถนนและตัวเมืองประกอบดวยอาคาร

บานเรือนที่สรางขึ้นแบบสถาปตยกรรม

โรมาเนสก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  Hotel Mercure Poitiers Centre / หรือที่พักระดับใกลเคียง 



 

 

วันที่ 5   ปวติเยรส – บอรโดซ – ชมิไวน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานออกเดินทางตอสูเมืองบอรกโดซ 

เมืองบอรกโดซ (Bordeaux)เมืองหลวง

แหงการผลิตไวนที่ ดีที่ สุดในโลกเกา 

ตั้งอยู ริมฝ งแมนํ้ าจิรอง เปนเมืองที่มี

ค วาม ส วย งาม ม าก  ถึ งข น าด ที่ นั ก

ประพันธเอกของฝรั่งเศส นามวา วิค

เตอร ฮูโก มีคํากลาวไววา ถาตัดแวรซา

ยสออกไป ที่นี่ก็คือปารีสนั่นเอง  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! สเตกเนื้อรสเลิศ พรอมไวนบอรโดซ ทานใด

ไมทานเนื้อวัวกรุณาแจงแผนกเซลล ทางบริษัทจะเปลี่ยนเปนสเตกหมู หรือ ปลาแทน  

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผัสบรรยาการไรองุนของแท 

ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ใหทานไดชมไวนรสชาติเยี่ยมจะแหลงผลิตทานจะเพลิดเพลินไปกับ

บรรยากาศ และ รับความรูเกี่ยวกับการ

ผลิตไวนชั้น เยี่ ยมของแควน  ได เวลา

สมควรนําทานกลับเขาตัวเมือง นําทาน

เที่ยวชม เมืองบอรกโดซ หรือ เมือง

ทาพระจันทร (Port of the Moon) ถือ

วาเปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญใน

ฝรั่งเศส ซึ่ง ในป 2007 เมืองบอรกโดซ

ไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในฐานะ

เมืองประวัติศาสตร ที่ยงัมีผูอยูอาศัย ชุมชนเมืองและยานสถาปตยกรรมทีโ่ดดเดน นําทานชมและแวะ

ถายรูปกับ สะพานปแอร (Pont de Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดยสะพานนี้ ถูกสราง

ขึ้นเพื่อใชในการขามแมนํ้าการอน(Garonne River) ปจจุบันสะพานนี้ ถือวาเปนอีกหนึ่งสัญลักษณที่

สําคัญของเมือง บอรกโดซ จากนั้นนําทานแวะถายรูปกับ โรงละครแกรนดเธียเตอร เปนหนึ่งในโรง

ละครโอเปราที่ เกาแกที่สุดแหงหนึ่งในทวีปยุโรป จากนั้นนําทานแวะถายรูปกับวิหารบอรกโดซ 

(Bordeaux Cathedral) ที่ตั้งอยูในใจกลางเมืองบอรกโดซ ซึ่งเปนอาคารสิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญ

ที่สุดของเมืองบอรกโดซ 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่:   Novotel Hotel Tours / หรือที่พักระดับใกลเคียง 



 

 

วันที่ 6 บอรโดซ – กาการซอง – นีมส 
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสู  เมืองการกาสซอนน 

(Carcassonne)เมื อ ง ท อ ง เที่ ย ว ที่ มี

ชื่อเสียงของแควนล็องกดอค-รูซียง และ

ยังเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันเกาแก

มาตั้งแตยุคสมัยกอนโรมัน ซึ่งไดรับการ

ยอมรับวาเปนเมืองปอมปราการยุคกลาง

ที่โดดเดนแหงหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส  

เที่ยง บ ริ ก า ร อ า ห า ร มื้ อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร  

บาย นําทานเที่ยวชม เมืองการกาสซอนน แยกออกเปนสองสวน “CITÉ DE CARCASSONNE” 

เมืองเกาลอมรอบดวยกําแพงเมืองและ“VILLE BASSE”เปนเมืองใหมเปนบริเวณปริมณฑลรอบตัว

เมืองเกานั่นเองปอมปราการยุคกลางประจําเมือง ผานชมสะพานวิเยอร (PONT VIEUX)ที่สรางขึ้นเพื่อ

ใช ใน การข าม แม น้ํ า โอด (AUDE)ป อม

ป ร า ก า ร ก า ร า ส ซ อ น น

( FORTRESSOFCARCASSONNE) ป อ ม

ปราการยุคกลางที่โดดเดน ซึ่งภายในปอม

ปราการนั้นประกอบไปดวยถนนและ

โบสถสมัยโกธิค ซึ่งอยู เขตของกําแพง

ขนาดใหญจํานวนสองชั้นและหอ 53 หอ 

เพื่อลอมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบ

กําแพงปราสาทการกาสซอนน" (CARCASSONNE CASTLE) เปนปราสาทที่ต้ังอยูภายในรั้วกําแพงเมือง 

อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการกาสซอนนยุคกลาง ซึ่งตอมาไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย

องคการยู เนสโกในป  ค.ศ. 1997 จากนั้นนําท านออกเดินทางสู  เมืองนีมส  เมืองที่ มี

ประวัติศาสตรอันยาวนาน ซึ่งมีความเกาแกยอนไปถึงยุคโรมัน ดวยความโดดเดน   

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที:่  Hôtel Kyriad Prestige Montpellier Ouest Hotel / หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง 
 
วันที่ 7 นีมส – สะพานโรมัน – อาวีญง – ชมเมืองเกา – คานน  
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 



 

นําทานแวะชมและถายรูปกับ ปองดูการด

(Pont du Gard)สะพานสงน้ําอันย่ิงใหญ

และสวยงาม ที่มีความสูงถึง49เมตร ซึ่ง

ถือวาเปนสะพานที่สูงที่สุดท่ีเคยสรางมา 

มี อายุเกาแกถึง2,000ป  

นําทานเดินทางสู “เมืองอาวีญง”

(Avignon)(ระยะทาง 45 กม.) นําทาน

ชมเมืองอาวีญงเปนเมืองหลักของเขต
จังหวัดโวกลูซ แควนโพรว็องซาลป

โกตดาซูร ทางภาคใตของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยูริมฝงแมน้ําโรน ในปจจุบันเปนเมืองท่ีมี

ขนาดใหญที่สุด และยังเปนเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ อาวีญง ไดถูกขนานนามวา

“เมืองแหงพระสันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา

(รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ) ต้ังแตป ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในชวงของการแตกแยกครั้งใหญของ

คริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญง ยังเปนหนึ่งในไมกี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมี

กําแพงเมืองเกาที่ยังอยูในสภาพสมบูรณ นําทานแวะถายรูปกับสะพานปงตดูการ(PontduGard) 

สะพานสงน้ําโรมันโบราณ เพื่อใชเปนสะพานสงน้ําของเมืองนีมส(Nimes)ระยะทางยาวเกือบ 50 

กิโลเมตร ทอดผานแมน้ําการด (Gard) ซึ่งองคการยูเนสโกไดยกยองใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.198 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย ไดเวลาสมควรเดินทางสูเมืองคานส เปนเมืองของการทองเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต เปนเมืองที่จัดงานที่มี

ชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส(Cannes Films Festival)เปนเทศกาลที่มีมาตั้งแตป ค.ศ.

1946 ถือเปนเทศกาลภาพยนตรที่เกาแก

ที่สุดในโลกเทศกาล หนึ่ง อาคารที่ใชใน

การจัดงานเปนอาคารขนาดเล็กสูง2-3

ชั้นในชวงเทศกาล อาคารจึงจะไดรับการ

ตกแตงใหดูเลิศหรูอลังการสักครั้งหนึ่งที่

ลานดานหนาอาคาร มีรอยประทับเทา

พรอมลายเซ็นของดาราฮอลลีวูด มีชื่อ

หลายคน หากใครที่คลั่งไคลดาราแลวละก็

พลาดไมไดที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หนาปาเลเดเฟสติวาล Palais des Festivals ที่เหลา

ดาราชื่อดังทั้งหลายไดประทับรอยมือไวใหเปนที่ระลึก ผานชมทาจอดเรือยอรชลํางามๆของบรรดา

มหาเศรษฐีทั้งหลาย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  NH Nice Hotel / หรือที่พักระดับใกลเคียง 



 

วันที่ 8   นีซ – โมนาโค – มอนติ คารโล – นีซ – ชอปปง 
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสู มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระท่ีตั้งอยูทางตอนใตของฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติคาร

โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซึ่งเปนที่ประทับของเจาผูครองแควนตั้งอยูบนหนาผาสูง 60 เมตร 

ตามสไตลชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง นําทานเก็บภาพพระราชวังแหงโมนาโค ซึ่งเปนที่ประทับของ

ประมุขแหงรัฐโมนาโคในปจจุบัน เขาชมภายในวิหารโมนาโค ที่สรางในรูปแบบนี้โอโรมานซ เปนที่

ฝงพระศพของเจาหญิงเกรซแหงโมนาโก

และเจาชายเรนิเยร พระสวามี ชมความ

หรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส 

โรงแรมสุดหรูของมอนติคารโล เดินเลน

ไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองขางทาง

เต็มไปดวยอาคารบานเรือนรานคา ที่มี

รูปแบบสถาปตยกรรมอันงดงาม 

 

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้นชมเมืองนีซ  นําทานผานชมโบสถรัสเซีย St.Nicholas เปนโบสถรัสเซีย แหงเดียวที่ถูก

สรางนอกรัสเซีย ใหญที่สุดยุโรป สรางขึ้นกลางศตวรรษที่  18 สถาปตยกรรม แบบเจนัวส เดน

ตระหงานใหผูมาเยือนไดหลงใหล อีกทั้ง

ยังเปนศูนยกลางอํานาจในการปกครอง

เขตแอลป-มารีดีม และเปนเมืองใหญเปน

อันดับหาของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย มี

เวลาใหทานเดินเลนชมความงามของตัว

เมืองเกาและริมชายหาดริเวียราตาม

อัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม

ในหางลาฟาแยท และยานเมืองเกา 

ค่ํา  บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่:  NH Nice Hotel / หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่ 9  นีซ – มิลาน – ชมเมือง – ชอปปง  
เชา  บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้นนําทานเดินทางขามพรมแดนสูเมืองมิลาน(Milan)(ระยะทาง300ก.ม.ใชเวลาเดินทาง3ชม.) 

เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูในแควนที่ราบลอมบารดีเปน เมืองที่มีชื่อเสียงใน



 

ดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเปนเมืองแฟชั่นในลกษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน 

และ โรม  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานออกเดินทางเขาสูลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแหงมิลานหรือมิลานดูโอโม สัญลักษณที่โดด

เดนที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวย หินออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใชเวลา

สรางนานกวา500 ปปจจุบันเปนโบสถ

แคธอลลิกที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก

และเปนมหาวิหารใหญอันดับ 4 ของโลก

สูง157เมตรกวาง92เมตรเริ่มสรางในป

ค.ศ. 1386ใชเวลากอสราง นานถึง500ป

ชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลาย

ยอดแหลมกวา135ยอด อิสระใหทาน

เดินเลนชมเมือง หรือวาเลือกซื้อสินคา

แบรนดเนม  สินคาพื้นเมือง หรือของที่ระลึกตางๆ ตามอัธยาศัย   

คํ่า         บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!!! กุงมังกรรสเลิศ, สปาเกตตี้ 
พรอมเครื่องดื่ม ไวนแดง หรือเบียร   

ที่พัก:   Radisson Blu Milan / หรือที่พักระดับใกลเคียง   
วันที่ 10  มิลาน – สนามบินมัลเพนซา  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

พรอมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสูสนามบิน (กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย)เพื่อใหทานไดมี

เวลาทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

14.05 ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG941 

วันที่ 11 สนามบินสุวรรณภูมิ  
05.55 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอีํานาจ

ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตัว๋เครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ปารีส // มิลาน – กรุงเทพฯ( หรือสลับกอน-หลัง) 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและ

ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมกีารปรับเปล่ียนยาย

เมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวซีายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพจิารณาหรือไมก็

ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก 

และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  
เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวม

เดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือ

จัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง 

 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพิ่ม 

 

16-26 ต.ค.61 97,900 97,900 92,900 24,900 
27ธ.ค.61-06ม.ค.

62 
105,900 105,900 99,900 26,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ 



 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุด

งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ

ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ

วาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะทําการยืน่วีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทาง

ยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดนิทางคิววีซากรุปในการยื่นวซีาเตม็ ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตอง

เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวย

ความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวซีาทองเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่

มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะ

จะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผู

พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้
ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการ

พิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไม

ผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และ

สวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง

เทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 

คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจง

ใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และ

จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใน

สวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ

สํารองยานพาหนะ 

 
 

 



 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วนัขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

           เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

   หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

   รูปถายส ี(ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 

3เดือน 

นับ จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง

กรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

* ขาราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยและ

เอกสารแสดง 
ทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณท่ีสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ 

สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณา

สะกดชื่อใหตรงกับ 

หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสอง

คนตอง มีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
    การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก

ปฏิเสธวีซาสถานทูต 

ไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  



 

   หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ  

จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร 

ดังกลาวเชนกัน  

    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวี

ซาในแตละ    ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

    ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การ

ปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะ

หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะ

คํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

 


