
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สวนโมเนท์ - ชมความยิง่ใหญ่ของมหาวหิาร - มองท์ แซง มเิชล - ดีนอน - รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์  
ชมปราสาทปราสาทชอมบอร์น แห่ง ลุ่มแม่น า้ลวัร์ - บอร์โดซ์ - ชิมไวน์รสเลศิ - ชมทุ่งดอกไม้  

กากาสซอนน์ - สัมผสัความร ่ารวย ของประเทศโมนาโค ณ มอนติ คาร์โล  
พกัผ่อนชมชายหาดริเวยีร่า - ทีเ่มืองนีสและมืองคานส์ 

ก าหนดการเดนิทาง 

20-29 ก.ค. // 10-19 ส.ค. 2561 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 



 

 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2      ปารีส – จวิานี่ – สวนโมเน่ท์ – มองค์ แซงมิเชล – ชมเมือง 

00.10 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG930 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองจิเวอร์น่ี(Giverny) เข้าสู่บ้านโมเน่ท์ (Claude Monet) บา้นศิลปินอิม
เพลสชัน่นิส ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส โมเนท ์ไดพ้  านกัอยูท่ี่น่ีตั้งแต่ปี ค.ศ.1883-1926 ศิลปินโม
เน่ท์ ได้ใช้สวนของเขาในการผลิตงานศิลปะสีน ้ ามันอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะภาพ Water Lilies 
(Nympheas) ท่ีไม่สามารถประเมินมูลค่าได ้มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินชมความงดงามของภาพวาดท่ียงัคงเก็บไว้
ในพิพิธภณัฑ ์และสวนดอกไมท่ี้ยงัคงอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งยอดเยีย่ม ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมือง
มองท์แซงมิเชล แวะรับประทานอาหารท่ีเมืองกอง   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านออกเดินทางต่อสู่มณฑลบริตานีเพ่ือสู่“เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาท
แสนสวยท่ีอยู่บนเกาะกลางทะเลถึงมองแซงมิเชลให้ท่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัแสนโรแมนติคและความ
ประทบัใจ ท่านชม “โบสถ ์มอง
แซงมิเชล” ท่ีทอดตวัยาวอยู่บน
เกาะกลางทะเลท่ีสวยงาม วิหาร
ท่ีตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่ียว กลาง
ทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณ
แควน้นอร์มองดีของประเทศ
ฝร่ังเศส ไดรั้บประกาศ ให้เป็น
มรดกโลกเม่ือปี พ.ศ. 2522 ตวั
เกาะอนัเป็นท่ีตั้ งของวิหารนั้น
เป็นหินแกรนิต โดยมีเส้นรอบ
วงเกาะประมาณ 960 เมตร และสูง 92 เมตร แลว้ถา้บวกกบัความสูงของตวัวิหารนั้นแลว้ก็จะมีความสูงถึง 
155 แมตร บนยอดวิหารเป็นรูปป้ันทองของเทวฑูตมิเชลหลายท่านคงมิไดเ้คยจินตราการวา่ปราสาทแห่งน้ี
จะมีมนต์ขลงัท่ีแสนสง่างาม หากน ้ าลดระดบัลง ท่านสามารถเดินจากฝ่ังสู่ปราสาทได้เพียงพริบตา ซ่ึง
เปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติท่ีเปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่านไดเ้ดินจากปัจจุบนัสู่ปราสาทแห่งความ
ฝัน มีเวลาใหท้่านตรึงตราตรึงใจอยา่งเตม็ท่ี  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     Hotel Mercure Saint Malo Balmoral หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง          

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95


 

 

วนัที่3      มองค์แซงมิเชล – ดนีอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – นองต์ส  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 จากนั้นท าท่านออกเดินทางสู่เมืองดีนอน(Dinan) เมืองเก่าแก่ แห่ง แควน้ในบริตตานี เป็นเมืองท่ีสวยและ

แปลกตา เม่ือท่านเดินชมเมือง ท่านอาจไม่เคยเช่ือว่ามีเมืองแบบน้ีอยู่จริงในชีวิตจริง!!! น่าจะมีอยู่ใน

ภาพยนตร์ ของ วอล์ซดิสนีย์ เม่ือ

เราเขา้เมืองดีนอนก็เหมือนกบัการ

กา้วเขา้ไปในภาพยนตร์ดิสนีย ์เมือง

แห่งเทพนิยายในฝันของทุกท่าน 

เมืองดีนอนตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าแรนซ์ 

ตวัเมืองตั้งไปตามเนินเขาโดยรอบ

เมืองมีก าแพงล้อมรอบอยู่ใน เป็น

เมืองท่ีงดงามท่ีสุดในแคว้นในบริต

ตานีเมืองยคุกลางแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีดีท่ีสุดในบริตตานี ซ่ึงมีอาคารยอ้นหลงัไปถึงศตวรรษท่ี 13 ก าแพง

เมืองเดิมจ านวนมากยงัคงสภาพเดิมไว้ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองโดยรอบ เลือกซ้ืสินคา้ของฝากของท่ี

ระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย ท่ีจากนั้นท าท่านออกเดินทางสู่เมืองรอซ์ฟอร์ท ออง แตร์(Rochefort-en-Terre) เมืองท่ีไดรั้บการโหวตให้

เป็นหน่ึงในหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดใน
ฝร่ังเศสและเป็นเหตุผลหน่ึง ในการ
มาเยือนมากท่ีสุดของแคว้นบริต
ตานี น าท่านเดินไปตามถนนอิฐ
ดั้งเดิม เขา้สู่เขตเมืองเก่า ท่านจะได้
เห็นบ้านเรือนยุคกลางท่ีสร้างด้วย
หินอ ายุ ก ว่ า  5 0 0  ปี  ท่ี ปั จ จุ บัน
กลายเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ ท่ีคอย
ต้อนรับนักท่องเ ท่ียว  ส่วนใหญ่
ประดับไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ
อยา่งสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมตวัเมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควร น าท่านออกเดินทางสู่เมืองนองทส์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Hôtel Belfort Nantes ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

วนัที่4       นองท์ส – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์ – ปัวตเิยร์ส  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น าท่านออกเดินทางต่อผา่นเมืองตูร์เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่

บนแม่น ้ าลวัร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิโรมนั ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 1  น าท่าน
ช มบ ร ร ย า ก า ศ ข อ ง เ มื อ ง
โดยรอบจากนั้นน าท่านเขา้ชม 
“ ป ร า ส า ท ช อ ม บ อ ร์ ด 
“CHATEAU HAMBORD” 
โดยโคร่งร่างของตวัปราสาท
ได้รับการออกแบบโดย เลโอ
นาร์โด ดาวินชี   การสร้าง
ปราสาทชอมบอร์ดแ ต่ตัว
ปราสาทเร่ิมสร้างหลงัจากเขา
ส้ินลมไปแล้ว  5 เ ดือน 
Dominigue de Cortone สถาปนิกฝร่ังเศสและทีมงานไดน้ าเคา้โครงน้ีไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลงั
ดาวนิชี เสียชีวติ 4 เดือน กษตัริยฟ์รองซวัส์ ก็ตดัสินใจสร้างปราสาทข้ึน ปี 1519*** หากปราสาทเชอนองโซ
ปิดทางบริษทัขอเปล่ียนเป็นเขา้ชมปราสาทเชอนองโซ หรือ ปราสาทอองบวัร์ แทน ***  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านออกเดินทางต่อเขา้สู่เมืองตูร์เป็นเมืองศูนยก์ลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่

บนแม่น ้ าลวัร์ (Loire River) 
ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของ
จักรวรรดิโรมัน ในช่วงต้น
ศตวรรษท่ี 1  น าท่านชม
บรรยากาศของเมืองโดยรอบ 
ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่
เ มื อ ง ปั ว ติ เ ย  น า ท่ า น ช ม
เมืองปัวตีเย (Poitiers) ซ่ึงสอง
ฝ่ั ง ถ น น แ ล ะ ตั ว เ มื อ ง
ประกอบดว้ยอาคารบา้นเรือน
ท่ีสร้างข้ึนแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก ์

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัท่ี :      Clarion Hotel Tours  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                 



 

 

วนัที่5        ปัวตเิยร์ส – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมือง
บอ ร์ก โด ซ์  เ มื อ งบอ ร์ก โด ซ์ 
(Bordeaux) เมืองหลวงแห่งการ
ผลิตไวน์ท่ีดีท่ีสุดในโลกเก่า ตั้งอยู่
ริมฝ่ังแม่น ้ าจิรอง เป็นเมืองท่ีมี
ความสวยงามมาก ถึงขนาดท่ีนัก
ประพนัธ์เอกของฝร่ังเศส นามว่า 
วิคเตอร์ ฮูโก มีค ากล่าวไวว้่า ถ้า
ตัดแวร์ซายส์ออกไป ท่ี น่ีก็ คือ
ปารีสนัน่เอง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผสั บรรยาการไร่องุ่นของแท ้ท่ีมีช่ือเสียง

โด่งดงัไปทัว่โลก ใหท้่านไดช้มไวน์รสชาติเยีย่ม จะแหล่งผลิต  ท่านจะเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ และ รับ
ความรู้เก่ียวกับการผลิตไวน์ชั้ น
เยีย่มของแควน้ ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านกลบัเขา้ตวัเมือง น าท่านเท่ียว
ชม เมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่า
พระจนัทร์ (Port of the Moon) 
ถือว่าเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัในฝร่ังเศส ซ่ึง ในปี 2007 
เ มืองบอร์กโดซ์ได้รับการ ข้ึน
ทะเบียนมรดกโลกในฐานะเมือง
ประวติัศาสตร์ท่ี ยงัมีผูอ้ยูอ่าศยั ชุมชนเมืองและยา่นสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั 
สะพานปิแอร์ (Pont de Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดยสะพานน้ี ถูกสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการ
ขา้มแม่น ้ าการอน (Garonne River) ปัจจุบนัสะพานน้ี ถือวา่เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมือง บอร์ก
โดซ์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั โรงละครแกรนดเ์ธียเตอร์ เป็นหน่ึงในโรงละครโอเปร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในทวีปยุโรป จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลาง
เมืองบอร์กโดซ์ ซ่ึงเป็นอาคารส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองบอร์กโดซ์  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :     Novotel Hotel Tours  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                               

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

วนัที่6      บอร์โดซ์ – กาการ์ซอง – นีมส์  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองการ์กาส
ซอนน์ (CARCASSONNE) เมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ล็
องก์ดอค-รูซียง และยงัเป็นเมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่มาตั้งแต่ยุค
สมัย ก่ อนโรมัน  ซ่ึ ง ได้ รั บก า ร
ยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุค
กล า ง ท่ี โดด เ ด่นแ ห่ งห น่ึ งของ
ประเทศฝร่ังเศส  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองการ์กาสซอนน์ แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE CARCASSONNE”เมืองเก่า

ลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมือง และ “VILLE BASSE” เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตวัเมืองเก่านัน่เอง
ป้อมปราการยคุกลางประจ าเมือง ผา่นชมสะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการขา้มแม่น ้ า
โอด (AUDE)  ป้อมปราการการ์
ก า ส   ซ อนน์  ( FORTRESS OF 
CARCASSONNE) ป้อมปราการ
ยุคกลางท่ีโดดเด่น ซ่ึงภายในป้อม
ปราการนั้นประกอบไปด้วยถนน
และโบสถส์มยัโกธิค ซ่ึงอยูเ่ขตของ
ก าแพงขนาดใหญ่จ านวนสองชั้น
และหอ  5 3  หอ  เพื่ อล้อมรอบ
ปราสาทและอาคารโดยรอบก าแพง 
ป ร า ส า ท ก า ร์ ก า ส ซ อ น น์ " 
(CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทท่ีตั้งอยู่ภายในร้ัวก าแพงเมือง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการ์
กาสซอนน์ยุคกลาง ซ่ึงต่อมาได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองนีมส์ เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ซ่ึงมีความเก่าแก่ยอ้นไปถึงยุค
โรมนั ดว้ยความโดดเด่น  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :      Hôtel Kyriad Prestige Montpellier Ouest Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง   
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วนัที่7      นีมส์ – สะพานโรมัน – วอลองโซ – ทุ่งดอกไม้ – คานน์       
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโรมนัท่ีมีช่ือเสียงอยา่ง สนามกีฬาโรมนัโบราณ ซ่ึงตั้งตระหง่าน
อยู่กลางเมือง และสถานท่ีแห่งน้ีก็ไดก้ลายเป็นอีกจุดโฟกสัของเมืองอีกแห่งเช่นกนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
สนามกีฬาโรมันโบราณ ซ่ึ งตั้ ง
ตระหง่านอยูก่ลางเมือง และสถานท่ี
แห่งน้ีก็ได้กลายเป็นอีกจุดโฟกัส
ของเมืองอีกแห่งเช่นกนั น าท่านแวะ
ชมและถ่ายรูปกับ ปอง ดู  การ์ด 
(Pont du gard) สะพานส่งน ้ าอนั
ยิ่งใหญ่และสวยงาม ท่ีมีความสูงถึง 
49 เมตร ซ่ึงถือว่าเป็นสะพานท่ีสูง
ท่ีสุดท่ีเคยสร้างมา มี อายุเก่าแก่ถึง 
2,000 ปี จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองวารองโซล (Valensole) ให้ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ท่ีสวยงาม
ระหว่างทาง เน่ืองจากแควน้โพวองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไมเ้พื่อสกดัหัวน ้ าหอมท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
ฝร่ังเศส น าท่านชมวีดีทศัน์กรรมวิธีผลิตหวัน ้ าหอมในโรงงาน Lavendes Angelvin  มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินคุณภาพสูง ในราคาพิเศษ!!! 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคานส์ เป็นเมืองท่ีสองของการท่องเท่ียวฝร่ังเศสตอนใต ้เป็น เมืองท่ีจดั

งานท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) เป็นเทศกาลท่ีมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ี
เ ก่ าแก่ ท่ี สุดในโลกเทศกาลหน่ึง 
อาคารท่ีใช้ในการจดังานเป็นอาคาร
ขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นในช่วงเทศกาล 
อาคารจึงจะได้รับการตกแต่งให้ดู
เลิศหรูอลงัการสักคร้ังหน่ึง ท่ี  ลาน
ด้านหน้าอาคาร มีรอยประทับเท้า
พร้อมลายเซ็นต์ของดาราฮอลลีวูด๊มี
ช่ือหลายคน หากใครท่ีคลัง่ไคลด้ารา
แลว้ละก็พลาดไม่ไดท่ี้กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหนา้ปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals ท่ีเหล่า
ดาราช่ือดงัทั้งหลายไดป้ระทบัรอยมือไวใ้หเ้ป็นท่ีระลึก เมืองคานส์ ยงัเต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราริมชายหาด
ริเวียร่า และถนนท่ีทอดยาวริมชายหาดท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท La Promenade 
De La Croisette นอกจากน้ียงัมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายดว้ย 



 

 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     NH Nice Aeroport Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
วนัที่8      นีซ – มอนต ิคาร์โล – เจนัว 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองนีซ เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ จากนั้นชม เมืองเก่านีซ  Old Nice City 
ถ่ายรูปคู่กบั จตุัรัสเมสซิน่า จตุัรัสซ่ึงประดบัดว้ยไมด้อกนานาพนัธ์ุ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ 
ผลดัเปล่ียนไปตามฤดูกาล น า
ท่ านผ่านชมโบสถ์ รัส เ ซีย 
St.Nicholas เป็นโบส์ถรัชเซีย 
แ ห่ ง เ ดี ย ว ท่ี ถู กส ร้ า งนอก
รั ช เ ซี ย  ใ ห ญ่ ท่ี สุ ด ยุ โ ร ป
ตะวนัตก มเมืองนีซ เมืองรี
สอร์ทใน กลางศตวรรษท่ี 18 
สถาปัตยกรรมแบบเจนัวส์ 
เด่นตระหง่านให้ผูม้าเยือนได้
ห ล ง ใ ห ล  อี ก ทั้ ง ย ั ง เ ป็ น
ศูนยก์ลางอ านาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบัห้าของประเทศฝร่ังเศสอีก
ดว้ย น าท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องฝร่ังเศส ชมเมืองมอนติคาร์โล เมือง
หลวงของประเทศโมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองแควน้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์
ชยัภูมิของอศัวนิในยคุกลาง 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเก็บภาพพระราชวงัแห่ง โมนาโค ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบนั เขา้ชม
ภายในวิหารโมนาโค ท่ีสร้าง
ในรูปแบบน้ีโอโรมานซ์ เป็น
ท่ีฝังพระศพของเจา้หญิงเกรซ
แห่งโมนาโกและเจา้ชายเรนิ
เ ย ร์  พ ระสวา มี  ชมความ
ห รูหร าของคา สิ โน  แล ะ
โรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรม
สุดหรูของมอนติคาร์โล เดิน
เล่นไปตามทางเดินในเมือง 
ซ่ึงสองข้างทางเต็มไปด้วย
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อาคารบา้นเรือนร้านคา้ ท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอนังดงาม ไดเ้วลาสมควรจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่
เมืองเจนวั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     Novotel Hotel Genoa  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
วนัที่9      เจนัว – สนามบินมิลาน – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
พร้อมกนั ณ จุดนดัหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย)เพื่อให้ท่านไดมี้เวลาท า 
TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

14.05 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG941 
วนัที่10    สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะ

เดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

20-29 ก.ค. 2561 87,900 87,900 87,900 22,900 

10-19 ส.ค. 2561 85,900 85,900 85,900 22,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ – ปารีส // มิลาน – กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

 
 

 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 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  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


