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เท่ียวชมหมู่บ้านมรดกโลก เมืองน่ารักท่ีได้รับการโหวดว่าสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส 
มอนติคาร์โล - นีซ - หมู่บ้านเอซ - เซนต์ พอล เดอ วองซ์ - คานน์  

มัวร์เซยร์ เซนต์ มาเรีย - กอร์เดส - วาลองโซ - ทุ่งดอกไม้ - อาวียง - นีมส์ - อาร์ลส์ 
อานซี - ชาโมนิก - มองค์บลองค์ - ไอกยุ ดูมิดิ - มิลาน – ช้อปป้ิง 

เมนูพิเศษ...กุ้งมังกร - ฟอนดูชีสต้นต ารับซาวอย - สเต๊กเน้ือฝร่ังเศส - ไวน์รสเลิศ 
ก าหนดการเดินทาง 

15-23 พ.ค. // 05-13 ม.ิย. // 19-27 ม.ิย. // 10-18 ก.ค. // 23-31 ก.ค.  
07-15 ส.ค. // 21-29 ส.ค. // 11-19 ก.ย. // 25 ก.ย.-03 ต.ค. 2562 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วันที1่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน  
21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์

เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วันที2่ มิลาน – มอนติ คาร์โร – นีซ  
00.35 ออกเดินทางสู่มลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940  
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาตมิลัเพนซา มลิาน ผ่านพธิีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
ฝร่ังเศส  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ประเทศเลก็ๆ ท่ีร ่ ารวยสุดๆ เมืองเก่ามอน
ติคาโรเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองแควน้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตลช์ยัภูมิของอศัวินในยุค
กลาง น าท่านเดินเข้าสู่ลานหน้า
พระราชวงั ชมบรรยากาศท่ีหรูหรา
ไฮโซ เก็บภาพพระราชวงัแห่ง โม
นาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของประมุข
แห่งรัฐโมนาโค ในปัจจุบนั จากนั้น
น าท่านเข้าชมภายในวิหาร โมนาโค 
ท่ีสร้างในรูปแบบน้ีโอโรมานซ ์
เป็นท่ีฝังพระศพของเจา้หญิงเกรซ 
แห่ง โมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ 
พระสวามี จากนั้ นนน าท่านเข้าสู่
ย่านเมืองเก่า เก็บภาพความหรูหรา
ของคาสิโน และโรงแรม เดอะ ปา
รีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล 
เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซ่ึง
สองข้างท างเต็ มไปด้วยอาคาร
บ้ าน เรื อน ร้ าน ค้ า  ท่ี มี รูป แบ บ
สถาปัตยกรรมอนังดงาม อิสระทุก
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองนีซ 

 
 
 
ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  NH Hotel Nice / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที3่ นีซ – หมู่บ้านเอซ – เซนต์พอล เดอ วองซ์ – คานน์ – นีซ   



 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 น าท่านนั่งรถชมเมืองนีซ เมืองตากอากาศที่มช่ืีอเสียงไปทั่วโลก น าผ่านชมโบสถรั์สเซีย St.Nicholas เป็น

โบสถ์รัสเซีย ใหญ่ ท่ี สุดในประเทศ
ฝร่ังเศส สร้างข้ึนกลางศตวรรษท่ี 18 
ผ่านชมตึกเก่าสถาปัตยกรรม แบบเจ
นัวส์  เด่นตระหง่านให้ผู ้มาเยือนได้
หลงใหล เมืองนีซเป็นศูนยก์ลางอ านาจ
ในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และ
เป็ น เมื อ งให ญ่ เป็ น อัน ดับห้ าข อ ง
ประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย จากน้ันน าท่าน
เดนิทางสู่หมู่บ้านเอซ (Èze) หมู่บา้นน้ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "รังของนกอินทรี" เน่ืองจากท่ีตั้งของ
เมืองอยู่บนผาสูง 427 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตวัเมืองมีโบสถสี์เหลืองอ่อน ( 
Notre Dame de l 'Assomption) ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1764 ท่ีท่านสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล อาคาร
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในหมู่บา้น มีอายุยอ้นไปถึงปี คริสตวรรษท่ี 15 หมู่บา้นยคุกลางแห่งน้ี มีช่ือเสียงดา้นความ
งามและเสน่ห์ ร้านคา้หอศิลป์โรงแรมและร้านอาหารมากมายดึงดูดนักท่องเท่ียวและ คู่ฮนันีมูน เป็น
จ านวนมาก เป็นผลให้ได้การโหวดป็น "หมู่บ้านพิพิธภณัฑ์" จากนั้ นน าท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้น 
เซนตพ์อล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence)  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย หมู่บ้านเซนต์ พอล เดอ วองซ์ เป็นหมู่บ้านในยุคสมัยกลางของยุโรปท่ียงัคงสภาพดั้งเดิมไวอ้ย่าง
ค่อนข้างสมบูรณ์ ตั้ งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และมีก  าแพงหินลอ้มรอบหมุ่บ้านแบบโบราณ ท่ีมีลกัษณะ
คล้ายๆป ร าส าท  ไ ว้
ล้อมรอบ ทางเดินใน
หมู่บ้านจะเป็นเหมือน
ตรอก เล็กตรอกน้อย
ผ ส ม ป น เป กั น ไ ป 
ระหว่างบ้าน, ร้านค้า   
แกล เลอ ร่ีของศิลปิน 
รูปแบบการก่อสร้าง
เป็นแบบโบราณ  ท่ีใช้
หินในการก่อสร้างบ้าน ในหมู่บ้านได้ถูกปรับปรุงให้ เป็นร้านค้า ร้านแสดงสินค้าพวกศิลปะ และ
หัตถกรรม เช่น เคร่ืองถกั ตุ๊กตาผา้แต่งตัวแบบวฒันธรรมอนัเก่าแก่ สร้อยหิน รวมทั้งภาพวาด ต่างๆ 
สวยงามมาก ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) เป็นเมืองของการท่องเท่ียวฝร่ังเศสตอน



 

ใต ้เป็นเมืองท่ีจดังานท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Films Festival) 

เป็นเทศกาลท่ีมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือ
เป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
โลกเทศกาล หน่ึง อาคารท่ีใช้ในการจัด
งานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นใน
ช่วงเทศกาล อาคารจึงจะไดรั้บการตกแต่ง
ให้ดูเลิศหรูอลงัการสักคร้ังหน่ึง ท่ี  ลาน
ดา้นหน้าอาคาร มีรอยประทับเท้าพร้อม
ลายเซ็นของดาราฮอลลีวู๊ด มีช่ือหลายคน 
หากใครท่ีคลัง่ไคลด้าราแลว้ละก็พลาดไม่ไดท่ี้กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหน้าปาเล่ เด เฟสติวาล 
Palais des Festivals ท่ีเหล่าดาราช่ือดงัทั้งหลายไดป้ระทบัรอยมือไวใ้ห้เป็นท่ีระลึก ผา่นชมท่า
จอดเรือยอร์ชล างาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย   

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  NH Nice Hotel / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที4่ นีซ – มัวส์ติเยร์ส เซนต์ มาเรีย – วาลองโซ – กอร์เดส – อาวียง  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
 จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่เมืองมัวร์ติเยร์ส เซนต์ มาเรีย (Moustiers-Ste-Marie) (ระยะทาง144 ก.ม.) 

หมู่บา้นน่ารัก แสนงดงาม ซ่อนตวั
อ ยู่ ท่ า ม ก ล า ง หุ บ เข า  ท่ี มี
นักท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมชม
อย่างมากมาย เมืองมวัร์ติเยร์ส มี
ช่ือ เสียงเก่ี ยวกับเค ร่ืองเค ลือบ 
"Faïence" ท่ีสวยงามเป็นท่ียอมรับ
จากทั่วยุโรป และในหมู่บ้านจะ
เต็มไปด้วยร้านค้า (Faïenceries) 
หมู่บ้านแห่งน้ีตั้ งอยู่ท่ามกลางล า
ธารท่ีไหลผา่นภูเขาซ่ึงแบ่งออกเป็นสองส่วนมีน ้ าตกเลก็ ๆ อยู่ในหมู่บา้น ช่วยสร้างบรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก ชมบา้นเรือน จากยคุกลางท่ีสวยงาม เสียงของแม่น ้ าและน ้ าพุท่ีไหลผา่นหมู่บา้นท าใหเ้มืองมวัร์ติ
เยร์ส รู้สึกเหมือนหมู่บ้านแถบอัลไพน์ โบสถ์นอเทรอดาม คือส่วนส าคัญของหมู่บ้าน สร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 12 ไดรั้บการบูรณะอยา่งสวยงามในปีค.ศ.1928  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เขตปลูกดอกไม้ เมืองวาลองโซล (Valensole) (ระยะทาง 30 
ก.ม.)ให้ชม และเกบ็ภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่สวยงามระหว่างทาง เน่ืองจากแควน้โพวองซเ์ป็นแหล่ง
ปลูกดอกไม้เพ่ือสกัดหัวน ้ า
หอมท่ีใหญ่ และดีท่ีสุดของ
ประเทศฝร่ังเศส น าท่านชมวี
ดีทัศน์กรรมวิ ธีผลิตหัวน ้ า
ห อ ม ใ น โ ร ง ง า น 

Lavendes Angelvin  
มี เว ล า ให้ ท่ าน เ ลื อ ก ซ้ื อ
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินคุณภาพสูง 
ในราคาพิเศษ!!! จากนั้ นน า
ท่านออกเดินทางสู่เมืองกอร์
เ ด ส  ( G o r d e s ) 

(ระยะทาง 75 ก.ม.) น าท่าน
ชมหมู่ บ้ าน กอ ร์ เดส  เป็ น
หมู่บา้นท่ีได้รับการโหวดให้
เป็นหน่ึงในหมู่บ้าน ท่ีสวย
ท่ีสุดในฝร่ังเศส และสวยท่ีสุด
ในแควน้โปรวองซ์ ตวัเมืองท่ี
น่ารักมี ถนนท่ีปูดว้ยหินแบบ
โบราณ ผา่นบา้นเรือนท่ีไดรั้บ
การอนุรักษ ์รวมถึงโบสถแ์ละปราสาทเก่า ตวัปราสาทตั้งอยูเ่หนือสุดของหมู่บา้น ท่านสามารถมองเห็น
วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของภูเขาและ พ้ืนท่ีรอบๆเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน ปราสาทกอร์เดส ไดส้ร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1031 และไดรั้บการบูรณะใหม่ ในปี ค.ศ.1525 ปัจจุบนัเป็นเสมือนเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของตวั
เมือง อิสระทุกท่านเก็บภาพ และเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่
เมือง เมืองอาวีญง (Avignon) 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร   

พกัที่:  Mercure Hotel Avignon / หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

 



 

วันที5่ อาวียง – ชมเมือง – นีมส์ – อาร์ลส์ – เกรนอบ    
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

 น าท่านชมเมืองอาวีญง (Avignon) ตวัเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าโรน ในปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุด และยงัเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั
โวกลูซ อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า 
“เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เน่ืองจาก
ในอดีตนั้ น เคย เป็น ท่ีประทับของ
สมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้งพระ
สันตะปาปาเท็จ) ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1309 - 
ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกคร้ัง
ใหญ่ของคริสตจกัร (Catholic Schism) 
นอกจากน้ีอาวีญงยงัเป็นหน่ึงในไม่ก่ี
เมืองในประเทศฝร่ังเศสท่ียงัมีก  าแพงเมืองเก่าท่ียงัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยงัมีศูนยป์ระวติัศาสตร์ 
พระราชวงัพระสันตะปาปา น าท่านเดินชมสะพานอาวีญง หรือสะพาน (Pont Saint-Bénézet) สร้างข้ึน
ระหว่างปี 1177 ถึง 1728 แต่สะพาน แห่งแรกไดถู้กท าลายไปในช่วงสงครามครูเสด และไดส้ร้างข้ึนใหม่
ในปี ค.ศ.1234 ตัวสะพานถูกสร้างข้ึนใหม่ด้วยซุ้มหิน แต่หลงัจากนั้นตัวสะพานไม่ได้รับการบูรณะ
เน่ืองจากประตูโคง้มกัพงัทลายลงทุกคร้ังท่ีเกิดน ้ าท่วม จากแม่น ้ าโรน (Rhône) เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสูงใน
การบูรณะ ปัจจุบนัเหลืออยูเ่พียงส่ีโคง้ 
ซ่ึงยงัอยูใ่นสภาพดี ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995  มี
เวลาให้ท่านเก็บภาพตัวเมืองเก่า และ
พระราชวัง แห่ง สันตะปาปา ตาม
อธัยาศยั จากน้ันน าท่านออกเดนิทาง
สู่เมืองนีมส์ (ระยะทาง 40 ก.ม.) น า
ท่านเข้าสู่ตัวเมือง นีมส์เป็นเมืองท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โบราณสถานของชาวโรมนัและเมืองเก่าสุดคลาสสิคท่ียงัเหลืออยู ่น าท่านเก็บภาพสนามกีฬาโรมนั ท่ีมี
อายถึุง 2,000 ปี ปัจจุบนัน้ียงัคงใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจดังานคอนเสิร์ตและประเพณี การต่อสูว้วักระทิง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 



 

บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองอาร์ลส์ (Arles) แวะชมและถ่ายรูปกับ ปอง ดู การ์ด (Pont du 
Gard) สะพานส่งน ้ าอนัยิ่งใหญ่และสวยงาม ท่ีมีความสูงถึง 49 เมตร ซ่ึงถือว่าเป็นสะพานท่ีสูงท่ีสุดท่ีเคย
สร้างมา มี อายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี 
เดินทางถึงเมืองอาร์ล (Arles ) 
เมืองท่ีมีความโดดเด่นในดา้นของ
โบราณสถานส าคัญท่ีมีมาตั้ งแต่
ยุค สมัยโรม าเน สก์  และด้ว ย
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของ
เมื องนั่ น เอง  ท่ี เป็ น สาเห ตุ ให้
องค์ก ารยู เนสโก  ยก ให้ เมื อ ง
อาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี 
ค.ศ.1981 น าท่านชม โบสถแ์ซงต ์โทรแปงค ์(St.Trophime Church) ชม โรงละครโรมนัและคริปโตปอรติ
คุส (Roman theatre and Cryptoporticus) และสนามกีฬาโรมนัโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมนั แอมฟิ
เธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีสร้างข้ึนประมาณ ช่วงศตวรรษท่ี 1 
ภายในมีอฒัจรรยส์ าหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หน่ึงในโบราณสถานโรมนัท่ีถูกยกให้เป็นมรดกโลก
ของเมืองอาร์ลส์ และท่ีส าคญัไม่แพส่ิ้งก่อสร้างคือ จิตรกรระดบัโลก วินเซนท์ แวนโก๊ะ ไดย้า้ยมาอยู่ท่ี
เมืองอาร์ลในช่วงปลายของชีวิต 
เ น่ื อ ง จ า ก วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ แ ล ะ
บรรยาก าศชนบทของเมือง น้ี
สวยงามยิ่งนัก จนกลายเป็นแรง
ขับเคล่ือนให้ แวนโก๊ะได้สร้าง
ผลงานชั้ นยอดท่ี น่ีจ  านวนมาก 
เป็นภาพเขียน 200 ภาพ ภาพส
เก็ตช์ และภาพสีน ้ าอีกกว่า 100 
ภาพ เขาเขียนภาพการเก็บเก่ียว 
ภาพทุ่งขา้วสาลี และภาพสถานท่ีน่าสนใจ โดยใชสี้เหลือง สีน ้ าเงินเขม้ และสีม่วงอ่อนเป็นหลกั น าท่าน
เก็บภาพร้านกาแฟคาเฟ่ ลา นุย (Le Café La Nuit) ท่ีโด่งดงั เน่ืองจากเป็นร้านกาแฟท่ีอยู่ในภาพวาดของ
แวนโก๊ะ ไดเ้วลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเกรนอบ (Grenoble) 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Mercure Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 
 

 



 

วันที6่ เกรนอบ – อานซี – ชาโมนิค – ยอดเขามองค์บลองค์  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองอานซี (Annecy) (ระยะทาง 100 ก.ม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบท
ฝร่ังเศส ตั้งอยู่ในเขตจังหวดัโอต-ซาววั(Haute-Savoie) หรือ อบัปอร์ซาวอย อยู่ทางตอน เหนือของ
ทะเลสาบอนัซี (Annecy Lake) และเห็นวิว
เทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็น
เมืองท่องเท่ียวระดับต้นๆ และยงัได้รับ
สมญานามว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจ
กลางเมื อ งย ังมี  P a la is d e  L ’Isle  เป็ น
ปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลงัน้ี
ตั้ งอยู่กลางน ้ า และยงัเป็นสัญลักษณ์ของ
อานน์ซี อีกดว้ย ฝร่ังเศส  อิสระใหท่้านเดิน
เล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(Chamonix) (ระยะทาง 100 
ก.ม.) เมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาแอลป์ ท่ีเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส มีการตกแต่งบา้นเรือนไว้
อยา่งสวยงาม อิสระใหท่้านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ให้ท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง
ของฝากของท่ีระลึกมากมายในวนัอากาศดี ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลองค ์ 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึน้สู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi) ดว้ยความสูงระดบั 3,842 เมตร เป็น

กระเช้าท่ีสูงท่ีสุดในโลก  ถูกสร้างข้ึน
เมื อปี  ค .ศ .1955 ใช้เวลานั่ งก ระ เช้า
ประมาณ 45 นาที จนถึงสถานีไอกุย ดู 
มิดิ จากสถานีน้ีท่านจะสามารถมองเห็น
ยอดเขามองบลองค ์ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
ยโุรป และสูงเป็นอนัดบัท่ี 11 ของโลก ท่ี
มีความสูง 4,807 เมตร ในท่านอิสระเล่น
หิมะห รือถ่าย รูปตามอัธยาศัย  ท่ าน
สามารถลองพิสูจน์ความกลา้ โดยการยืนอยู่บนกลอ้งกระจก (Step into the Void) เปิดครังแรกในปี 2013 
โคลงสร้างทั้งหมดเป็นแกว้ชนิดพิเศษ มีพ้ืนเป็นแกว้ใสสามารถมองเห็นหุบเหวดา้นล่างไดอ้ยา่งชดัเจน 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางลงสู่สถานีชาโมนิก อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูชีสฟอนดู พร้อมเคร่ืองเคยีง แฮมรมควนั ผกัดอง ขนมปัง เป็นเมนู
ขึน้ช่ือที่สุดของแคว้นซาวอย  

พกัที่:  Mercure Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 



 

วันที7่  ชาโมนิก – มิลาน – ชมเมือง – ช้อปป้ิง  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มลิาน (Milan) (ระยะทาง 220 ก.ม.) เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี ตั้งอยูใ่นแควน้ท่ีราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็น
เมืองแฟชัน่ในลกษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองซ่ึง

มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี
ปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกท่ี
ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลกและ
เป็นมหาวิหารใหญ่อนัดบั 4 ของ
โลก สูง 157 เมตรกวา้ง 92 เมตร
เร่ิมสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลา
ก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความ
งดงามยอดปราสาทท่ีมีปลายยอด
แหลมกว่า 135 ยอด อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือก
ซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม  สินคา้พ้ืนเมือง หรือของท่ีระลึกต่างๆ ตามอธัยาศยั 

ค า่         บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ: สปาเก๊ตตีกุ้้งมงักรรสเลศิ พร้อมเคร่ืองด่ืมไวน์แดง  

ที่พกั:  NYX Hotel Milan / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที8่  มิลาน – สนามบินมัลเพนซ่า  
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพ่ือออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพ่ือให้ท่านได้มเีวลา
ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอนิ อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศัย 

14.05 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG941 

วันที่9 สนามบินสุวรรณภูมิ  
05.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ/ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หวัหนา้ทวัร์ผูน้  า
ทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 



 

อัตราค่าบริการ 

ช่วงออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

พ.ค-ส.ค. 2562 84,900 84,900 80,900 16,900 

ก.ย.-ต.ค. 2562 82,900 82,900 82,900 16,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
 

 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – มิลาน – กรุงเทพฯ 

 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบั 4 ดาว โรงแรมที่พกัจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ

ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่กต็าม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (กรุณาตรวจอบสัมภาระทุกคร้ังก่อนเดินทางออกจากโรงแรมที่พกั) 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั 

 อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-
60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ  าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ี
ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมี
ความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอม
หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้
ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 



 

 
 


