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LAVENDER FESTIVAL 12 DAYS (TG) 

ฝรั่งเศสใต้ – อิตาลี  
 เอลป์ - โพรวองซ์ - ริเวียร่า - ชิงเกว่ แตร์เร  

12 วัน 9 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 

ชมทุ่งลาเวนเดอร ์เมือง VALENSOLE ใหญ่ที่สุดในฝรัง่เศส 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เสน้ทางสุดสวยที่ท่านตอ้งไปเยือนใหไ้ดส้กัครั้ง 

>> ชมทุ่งลาเวนเดอร์  Valensole แหล่งปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในฝร่ังเศส  
>> ขึน้เคเบิล้ไฟฟ้าสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา Mont Blance ยอดเขาสูงที่สุดในยุโรป 
>> ชมหมู่บ้าน Cinque Terre  หมุ่บ้านชาวประมงหน้าผาบ้านริมทะเล 
>> ช่องแคบ Les Gorges Du Verdon  สมญานาม GAND CANYON แห่งยุโรป (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Gordes หน่ึงในหมู่บ้านแสนสวยของฝร่ังเศส (Unseen) 
>> หมู่บ้านบนภูเขา Eze สวยระดับโลกของริเวียร่า  (Unseen) 
>> ชมโบสถ์ Abbaye de Sénanque โบสถ์แสนสวยล้อมรอบด้วยทุ่งลาเวนเดอร์  
>> ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen) 
>> หมุ่บ้านแห่งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์ 
>> เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy หน่ึงในเมืองคูคลองที่สวยติดอันดับโลก (Unseen) 
>> หมู่บ้าน Portofino ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Unseen) 
>> ชมเมือง  Menton เมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่า  (Unseen) 
>> ชมเมือง Avignon  
>> สะพานส่งน ้าโรมัน  Pont du Gard อายุกว่าพันปี   
>> เมืองสวยหรูหราระดับโลกในริเวียร่า Nice / Cannes / Monaco  
>> ชมเมือง Milan เมืองแฟช่ันของโลก  
>> ขึน้วิวหลังคาโบสถ์ DUOMO แห่งเมืองมิลาน 

>> ช้อปป้ิง Serravalle Designer Outlet 
   

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

พเิศษเมนู 

Seafood / ไทย / สเต็ก /ไวน ์

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน 

 

ก าหนดการเดินทาง 

4  -  15  กรกฎาคม 2562  (วันหยุด) 
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รายละเอียดการเดินทาง  

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่ (2)  ซูริค  – เจนีวา – อีวัวร์ (ฝร่ังเศส) -  ชาโมนิกซ์  
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 970 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง   

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม.) เมืองศูนยก์ลาง
การประชุมนานาชาติเมืองท่ีตั้งองคก์รระดบัโลก อาทิองคก์ารการคา้โลก(WTO) จากนั้นน าท่านชมเมืองเจนี
วา เร่ิมจากน าท่าน ชมน ้าพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี อนุสาวรียก์ารรวมชาติและนาฬิกาดอกไม ้อิสระ
เดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่หมู่บา้น อีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 25  กิโลเมตร // ใชเ้วลา 40 นาที 
) ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ทีย่งัมีการอนุรักษเ์ก็บ
รักษาปราสาท ประตูเมือง และก าแพงเก่าแก่เอาไว ้ปัจจุบนัถูกจดัให้เป็นหน่ึงในหมู่บา้น 18  ที่สวยที่สุดของ
ฝรั่งเศส โดยไดฉ้ลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยงัไดร้ับรางวลัชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาไดด้ี
ทีสุ่ด ตวับา้นเรือนถูกประดบัดว้ยดอกไมไ้มว่่า จะฤดูไหนกต็ามจนไดร้ับรางวลั “Four Flowers” ระดบัยุโรป 
จนไดร้ับการขนานนามว่า หมู่บ้านดอกไม้  และไดร้ับรางวลั InternationalTrophy for Landscape และพืช
สวน และยงัไดร้ับเป็น “หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในฝรั่งเศส” (Les Plus Beaux Villange de)   
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) (ระยะทางประมาณ 95  กิโลเมตร ใช้
เวลา 1.15 ชม.) เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีนกัเล่นสกีและนกัปีนเขานิยมมา

เล่นสกีหรือปีนเขาท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมายปลายทาง  
ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาสูง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชา
โมนิกซ์ ท่ีเป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแตง่บา้นเรือนไวอ้ย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นชอ้ป
ป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองของฝากของท่ีระลึกมากมายกบับรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยภเูขาสูง หากอากาศดีๆ ท่าน
สามารถมองเห็นยอดเขามองบลงั ท่ีสูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อนัดบัท่ี 11 ของโลก  
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ค ่า                        รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พกั  MONT BLANC HOTEL CHAMONIX  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที ่(3)   เคเบิล้ไฟฟ้า AIGUILLEDU MIDI ชมวิวมองบลังค์ -  อานซ่ี 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
จากนั้นน าท่านนัง่เคเบ้ิลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi)  ดว้ยความสูงระดบั 3,842 
เมตร เป็นกระเชา้ท่ีสูงทีสุ่ดในโลก  ถูกสร้างขึ้นเมือปี คศ  1955  ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที จากสถานีน้ีท่าน
สามารถมองเห็นยอด เขา ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกวา่จุงฟราวน)์ และสูงเป็นอนัดบัท่ี 11 ของโลก ที่มี
ความสูง 4,807 เมตร  
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อิสระให้ท่านชมวิวหรือท ากิจกรรมต่างๆ  ตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่างเมืองชาโมนิกซ์  

กลางวนั              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านสู่เมือง อานซ่ี (Annecy) (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองเก่าเล็กๆ 
น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ตดิอนัดบัความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็นเมือง
ตากอากาศท่ีสวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กโิลเมตร จากนนั้นน าท่านชมเมือง
เก่า น าท่านถ่ายรูปกบั Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน ้า ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็นที่อาศยัของตระกูล
เดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12  แต่อีก 200 ปีกลายสภาพเป็นศาล จากนั้นก็เป็นคกุ แลว้มาเป็นโรงกษาปณ์ 
ก่อนที่จะเปล่ียนเป็นที่ท าการของรัฐในศตวรรษที่ 15 แลว้  กลบัมาเป็นคกุใหม่อีกครั้ งในช่วงปฏิวตั
ฝรั่งเศส  จนถึงปี 1986 ทางการฝรั่งเศสไดเ้ขา้บูรณะใหม่ ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์แสดงนิทรรศการ ประวตัิศาสตร์
ของเมืองอา้นซี และซาววั และปัจจุบนัมุมของอาคารแห่งน้ีก็ยงัใชเ้ป็นสัญญาลกัษณ์ ของเมืองดว้ย ถือเป็นอกี
หนึ่งสัญลกัษณ์ทีถู่กถ่ายไว้มากที่สุดในฝร่ังเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกสินคา้พ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั หรือ เลือกจิบกาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ   
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมอืง 

ที่พัก         IMPERIAL PALACE HOTEL ANNECY หรือระดบัเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่(4)   ชาโมนิกส์ - เกรอนอบ  - อาวิญง      
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

เดินทางสู่เมือง เกรอนอบ (Grenoble) เมืองศูนยก์ลางของเฟรนช์แอลป์  เป็นเมืองมหาวิทยาลยัที่มีช่ือ และ
เป็นแหล่งเล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีก และเคยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1968 อีกดว้ย  ผ่าน
ชมสถานที่ส าคญัๆของเมือง เช่น อาคารรัฐสภาของเมอืง ฯลฯ   

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สะพานส่งน ้าโรมัน ปงดูการ์ (PONT DU GARD) (ระยะทางประมาณ 130  
กิโลเมตร  ใชเ้วลา 1.45 ชม.)  เป็นสะพานตั้งขวางแมน่ ้าการ์ดง ทางตะวนัตกของอาวีญงราว 20 กโิลเมตร 
เป็นสะพานส่งน ้าโบราณในยคุโรมนัเก่าแกก่ว่า 2,000 ปี สร้างดว้ยหินห้อนมหึมาทอดขา้มแม่น ้าการ์ดง 
(Gardon) เป็นส่วนหน่งของระบบส่งน ้าจากเมืองนีมส์ดว้ยระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร มีความสูง 50 
เมตร ยาว 275  ไดร้ับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO)  ปี 1985  อิสระให้ท่านถ่ายรูปกบัปงดกูาร์  จน
เป็นที่พอใจ    
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองอาวิญง (AVIGNON) (ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  ใชเ้วลา 30 นาท)ี  
เมืองยุคกลางท่ีพระสันตะปาปาคลีเมนตท์ี่ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้งศูนยก์ลางทาง
ศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 14 ปัจจุบนัมีช่ือเสียงอย่างมากทางดา้นศิลปะ และบนัเทิงจุดสนใจท ี
นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาชมกนัมาก คือ เมืองโบราณที่มีก าแพงลอ้มรอบ และช่วงเวลาท่ีมีผูค้นหลัง่ไหลมา
มากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม เน่ืองจากเป็นชว่งเวลาแห่งเทศกาลดนตรี และการแสดง ซ่ึงมีมากมาย
หลากหลายชนิด เพราะไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะแคด่นตรีคลาสสิคเท่านั้น น าท่าน ชมเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพง
เมืองเก่าในยุคกลางท่ียงัคงความงดงาม และคลาสสิกที่สุดจนไดร้ับการขนานนามว่า “The Jewels of the 
Southern Rhone” ปัจจุบนัก าแพงเมืองลอ้มรอบวงัพระสันตะปาปา และส่ิงก่อสร้างยงัคงไวซ่ึ้งความสมบูรณ์
ในอดีต จึงท าให้เมืองอาวิญงกลายเป็นสถานที่ส าคญัของแควน้โปรวองซ์ ดงัเดิม  น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั 
พระราชวังของสันตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ท่ีสร้างขึ้นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็นท่ี
ประทบัขององคพ์ระสันตะปาปาถึง 10 พระองค ์แมจ้ะถูกท าลายไปจากการเกิดเพลิงไหมใ้นบางส่วนแตก่็
ไดร้ับการบรูณะ และกลบัเป็นเหมือนดงัเดิม  ให้ท่านถ่ายรูปกบัสะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) 
หรือสะพานแห่งเมืองอาวิญง (Pont d’Avignon) สะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไม่ถึงคร่ึง ท่ีใชใ้นการขา้ม
แม่น ้าโรนน์ ปัจจุบนักลายเป็นเคร่ืองหมายการแบ่งแยกดินแดนของฝรั่งเศสกบัคริสตจกัรที่ไม่ราบร่ืน เป็น
สะพานทีมี่ช่ือเสียงไปทัว่โลกจากบทเพลง (ซูริ เลอ ปองต ์ดาวิญง) ทีโ่ดดเดน่สะดุดตามากที่สุด 
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  น าท่านเดินเล่นชมเมืองอาวิญง  เมืองที่คงอนุรักษ์ศิลปะในยุคกลางไว้ได้อย่างดี  ให้ท่านได้เลอืกซ้ือสินค้า
พื้นเมืองหรือเลือกนัง่ด่ืมกาแฟ ชมบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย 
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก          GRAND HOTEL AVIGNON หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที(่5)     Abbaye de Sénanque – หมู่บ้านกอร์ด – ทุ่งลาเวนเดอร์วาเลนโซ –  ช่องแคบแวร์ดง 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แอ๊บบีเ้ดอซีนอคค์ (Abbaye de Sénanque) (ระยะทางประมาณ 45  กิโลเมตร  
ใชเ้วลา 45 นาท ี)ส านกัสงฆเ์ก่าที่ไดร้ับการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 ความวิเศษของท่ีน่ีก็คอืการที่เราได้
สัมผสัทุ่งลาเวนเดอร์ท่ีปลูกรายลอ้มส านักสงฆอ์ย่างใกลชิ้ดอีกทั้งยงัสามารถหาซ้ือผลิตภณัฑท์ี่ท าจากลาเวน
เดอร์เป็นของฝากติดมือได้อีกดว้ย การได้มีโอกาสมาเยือนโพรวองซ์ซักครั้ งในชีวิต จะท าให้เราไดเ้ปิดโลก
ทัศน์ใหม่ๆ ได้พบเจอกับสถานที่ๆเราไม่เคยคาดคิดว่าจะมีอยู่จริง ความงดงามตามธรรมชาติ และ
สถาปัตยกรรมที่มนุษยส์ร้าง เป็นส่วนผสมท่ีลงตวั ยากที่จะหาเมืองใดในโลกมาเทยีบเคียง โพรวองซ์ดินแดน
แห่งลาเวนเดอร์ ( ดอกลาเวนเดอร์จะเร่ิมบานตั้งแต่เดือน มิ.ย. –  ก.ค.) หมายเหตุ : ความสวยงามขึ้นอยู่กับ

อากาศหรืออุณหภูมิในช่วงนั้นๆ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกอร์ด (Gordes) (ระยะทางประมาณ  
5  กิโลเมตร  ใช้เวลา 10 นาที ) เมืองเก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงแห่ง
หน่ึง ลกัษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา และปลูกลดหลัน่กันมาตามไหล่เขามีบา้นเรือนที่มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามและบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์ รอบนอกของหมู่บา้น น้ีเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นหิน 
6,000 ปี (Le village des Bories) หมู่บ้านหินเก่าแก่ที่สร้างด้วยการน่าหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วสัดุ
เช่ือมใดๆความสวยงามและความเป็นเอกลกัษณ์ท าให้ได้รับคดัเลือกให้เป็นหน่ึงในหมู่บา้นที่สวยที่สุดใน
ฝรั่งเศส(LesPlus Beaux Villange de) 
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองมาโนสก์ (Manosque) ที่ตั้งของโรงงานผลิตสินคา้ช่ือดงั L’occitane en 
provence ท่ีส่งขายไปยงั 85 ประเทศทัว่โลก และ มีร้านคา้กว่า 900 ร้าน  อิสระให้ท่านให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ตาอธันาศยั  
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองวาเลนโซ (VALENSOLE)  แหล่งปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยมีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 800 ตารางกิโลเมตร  เป็นพ้ืนท่ีในการจดันิเทศกาลลาเวนเดอร์ทกุปี ให้
ท่านชมทุ่งลาเวนเดอร์ ท่ีกวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา ให้ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจอย่างเต็มอ่ิม หรือเลือกซ้ือ
ของฝากที่แปรรูปมาจากลาเวนเดอร์   

 
น าท่านชมสวน LAVENDES ANGELVIN  ซ่ึงอยู่ในแหล่งปลูกลาเวนเดอร์ในวาเลนโซ โดยเป็นแหล่งปลูก
ตน้ลาเวนเดอร์และผลิตภณัฑจ์ากลาเวนเดอร์ส่งออกไปทัว่โลก   เป็นสวนที่มีนกัท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเยอะ
ที่สุด 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ช่องแคบแวร์ดง (Les Gorges Du verdon) ทีรู่จ้กักนัดีในนาม Grand Canyon ของ
ฝรั่งเศส  เป็นสถานที่ที่ไดช่ื้อว่าเป็นอีกสถานที่ท่ีสวยที่สุดในยุโรปอนัเกดิจากการกดัเซาะของธรรมชาติ ท่ีมี
ความลึกมากกว่า 300-700 เมตร การกดัเซาะจากความแรงของน ้าก่อเกดิเป็นร่องยาวกว่า 25 กิโลเมตร จน
กลายเป็นช่องแคบระหว่างเขาท่ีใหญ่ที่สุดในยุโรป ถือเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยข์องยุโรป  

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก          HOTEL & SPA DES  GORGES DU VERDON  หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วันที ่(6)    ช่องแคบแวร์ดง  - กราสส์  -   คานส์ – แซ็งปอล เดอ วองซ์ -  นีซ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
น าท่านแวะถ่ายรูปช่องแคบแวร์ดง ณ สะพาน Pont du Galetas  ซ่ึงเป็นจุดทีเ่ช่ือมระหว่างทะเลสาบ Lake 
of Sainte-Croix กบัช่องแคบแวร์ดง และแม่น ้า VAR ที่มีสีน ้าเทอคอยส์ไหลลดัเลาะตามช่องแคบแวร์ดง 

อิสระให้ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจ  จากนั้นน าเดนิทางตอ่สู่ เมืองกราสส์ (Grasse) เมืองท่ีมีช่ือเสียง
ทางการผลิตน ้าหอม เมืองน้ีเต็มไปดว้ยดอกไมห้อมนานาพนัธ์ุท่ีจะกลายมาเป็นหัวน ้าหอม เขา้ชม
โรงงานผลิตน ้าหอม ท่ีก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ชมกระบวนการผลิตน ้าหอมดว้ยการสกดั การ
กลัน่น ้าหอม นิทรรศการแสดงประวตัคิวามเป็นมาของการผลิตน ้าหอม คอลเล็กชัน่ขวดน ้าหอม เป็นตน้ 
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) (ระยะทางประมาณ 150  กโิลเมตร  ใชเ้วลา 1.45 ชม. ) 
เมืองชายทะเลเล็กๆที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็นเมืองท่ีใชส้ถานที่ในการประกวดภาพยนตร์
นานาชาติท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพกบั PALAIS DES FESTIVALS ที่ใชเ้ป็นสถานที่จดั
งานประกวดภาพยนตร์ และ ศนูยป์ระชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินที่มี
ช่ือเสียงจากฮอลลีวูด้มาประทบัเอาไวบ้นพ้ืนซีเมนต ์ผ่านชมวิวทิวทศัน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เซต 
ย่านเดินเที่ยวริมทะเลที่ทนัสมยัที่สุดในโลก เรียงรายไปดว้ยทิวแถวของตน้ปาลม์ ร้านบูติก และร้านคา้มี
ระดบั   
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองนีซ (NICE) (ระยะทางประมาณ 30  กิโลเมตร  ใชเ้วลา 45 นาที )เมืองพกั
ตากอากาศทางท่ีเรียกว่า เฟรนช์ริเวียร่า มีชายทะเลท่ีสวยงาม ซ่ึงเร่ิมกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของ
คนองักฤษ และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมยัวิคทอเรีย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเดินทางมานีส เพือ่การพกัผ่อนหย่อนใจ 
ชายหาดของ นีซไม่ใช่หาดทราย แต่จะเป็นหินกอ้นเล็กๆที่ไม่คม ซ่ึงคือเสน่ห์อีกอย่างหน่ึงของเมืองนีส  น า
ท่านชมเมอืงนีซ  เมืองซ่ึงอุดมไปดว้ยสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมชั้นเยี่ยม ซากปรักหักพงั พิพิธภณัฑ ์ร้าน
เส้ือผา้ ตลาดกลางแจง้ ภตัตาคาร อนัเป็นส่ิงท่ีดึงดดูนกัท่องเทีย่วให้มาเยี่ยมชม ถ่ายภาพกบัโบสถน์อร์ทเทรอ
ดามของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถท์ี่ไดร้ับการออกแบบสไตลโ์กธิคอ
ย่างชดัเจน เคยถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868 ออกแบบโดยสถาปนิก C. Lenormand เป็น
โบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดของเมืองและเป็นอาคารทางศาสนาแห่งแรกท่ีมีความทนัสมยั ตั้งโดดเด่นสง่างามกลาง
ถนนสายหลกัในเมือง จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงบริเวณจตัรุัสมาสเซนา (Place Massena) บริเวณที่เป็นจดุ
คมนาคมท่ีส าคญัแห่งหน่ึง ท่ีเต็มไปดว้ยร้านแฟชัน่ และน ้าหอม อนัเป็นที่ตั้งของห้างช่ือดงั Nice Etoile และ 
Galeries Lafayette  อิสระทุกท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก          ASTON LA  SACALA NICE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่เจ็ด (7)   นีซ– เอเซ่ – โมนาโก – มองเต คาร์โล - มองตอง - เจนัว (อิตาลี)    
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านเอเซ่ (EZE VILLAGE) (ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 
นาที )หมูบ่า้นโบราณแห่งน้ี มีประวตัิศาสตร์มายาวนาน มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 และ มีทศันียภาพท่ีงดงาม
โอบลอ้มไปดว้ยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่ือดงั ท่ีตอ้งบอกกนัปากต่อปาก เดินทาง
ถึง หมู่บา้นเอเซ่ หมู่บา้นที่แสนจะน่ารัก อบอุ่น คกึคกัไปดว้ยนกัท่องเที่ยวหลากหลายชาติ เป็นหมู่บา้นเล็กๆ



Provence – Alps - Riveira 10 Day (TG)  เจาะลึกฝรั่งเศสใต ้- อิตาลี (เทศกาลลาเวนเดอร์)      16 | P a g e  

 

กะทดัรดัแต่แฝงดว้ยเสน่ห์ในแบบของตวัเอง ท่ีท่านไม่ควรพลาดมาเยือน หากไดม้าเยือนแถบน้ี อิสระให้
ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านทางสู่ โมนาโค (Monaco) (ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใชเ้วลา 10 นาที )ท่ีตั้งอยู่
ท่ามกลางทอ้งทะเลอนังดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนตนิ์โคลสั ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ที่เคยใชจ้ดังาน
พระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจา้หญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค น าท่าน ถ่ายภาพกบัปาเล เดอ แปรงซ์ 
(PALAIS DE PRINCES) ปราสาทท่ีประทบัของเจา้ชายแห่งรัฐ จากนั้นอิสระให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ที่ขนาบ
ดว้ยท่า จอดเรือยอร์ชอนัหรูหราซ่ึงแสดงถึงความมัง่คัง่ และร ่ารวยของดินแดนแห่งน้ี  
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองมองเต คาร์โล (MONTE CARLO) เมืองใหม่ท่ีตั้งอยู่ทางตอนปลายของ
ฝรั่งเศส น าท่านถ่ายภาพกบัความหรูหราของคาสิโนแห่งมองเต คาร์โล ซ่ึงปัจจุบนัเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่
ส าคญัของเมือง  

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง มองตอง (MONTON) (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 นาที ) 
เมืองท่ีไดร้ับการขนานนามว่า Pearl of France  หรือ ไข่มุกแห่งฝรั่งเศส และไดร้ับการยอมว่าเป็นเมืองท่ีสวย
ท่ีสุดของริเวียร่าฝรั่งเศส เมืองมองตอง เป็นเมืองพรมแดนฝรั่งเศส อิตาลี ซ่ึงครั้ งหนึงเคยเป็นของอิตาลี โดย
เมืองมองตองถือก าเนิดขึ้นครั้ งแรกในคริสตศ์ตวรรษท่ี 11 จากการตั้งถ่ินฐานของชาวอิตาลี แต่ต่อมา
กลายเป็นของฝรั่งเศสในช่วงนโปเลียนที่3 เมืองมองตองเป็นเมืองท่ีมีอากาศดีจึงเป็นแหล่งปลูกมะนาวที่
ส าคญัของฝรั่งเศส และทุกๆปีจะมีการจดังานเกี่ยวกบัมะนาว ถือเป็นงานท่ีส าคญัของเมืองแห่งน้ี น าท่าน
ถ่ายรูปบริเวณชายหาด และท่าเรือจุดจอดเรือยอช ซ่ึงเป็นจดุที่ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศของเมืองเมือง
ไดท้ั้งหมด จนไดเ้วลาสมควร  



Provence – Alps - Riveira 10 Day (TG)  เจาะลึกฝรั่งเศสใต ้- อิตาลี (เทศกาลลาเวนเดอร์)      18 | P a g e  

 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (ระยะทางประมาณ 170 กโิลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม. )หน่ึงใน
เมอืงใหญ่ของอิตาลี ทั้งยงัเป็นรัฐอิสระท่ีตั้งอยู่ที่ลิกูเรีย ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเลอิตาลีท่ีมี
ความรุ่งเรืองมาตั้งแตค่ริสตศ์ตวรรษท่ี 11 และดว้ยสภาพภมูิประเทศท่ีเหมาะสมต่อการเดินเรือน่ีเอง จึงส่งผล
ให้เมืองเจนวักลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝ่ังตะวนัตกของอิตาลี   

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร  ณ  โรงแรมท่ีพกั 
ที่พัก          BRISTOL HOTEL GENOA CITY หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

วันที ่(8)    เจนัว –  หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร  -   ลา สเปเซีย  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลา 1.30 ชม. )  
เมืองท่าท่ีเป็นประตูสู่ 5 หมู่บา้นริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก  จากนั้นน าท่านนั่งรถไฟสู่หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร 
(CINQUE TERRE) หมู่บา้นเล็กๆท่ีตั้งอยู่บน ชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า 
ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่งไดแ้ก่ VERNAZZA,MANAROL, 
RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบ
ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนส
โกด้ว้ย (UNESCO) เราน าท่านชมหมู่บา้นเพยีงบางส่วน  เช่น หมู่บา้น RIOMAGGIORE 
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
                          หมุ่บา้น VERNAZZA 
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หมู่บา้น MANAROLA 

 
ช่วงเยน็ๆน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมพกั  อิสระให้ทกุท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  ณ  โรงแรมที่พัก 
ที่พัก          NH LA SPEZIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วันที ่(9)    ลา สเปเซีย -  ปอร์โตฟิโน่  - Serravalle Designer Outlet  - มิลาน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  
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น าท่านเดินทางสู่เมือง ปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) (ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที )
หมูบ่า้นประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรคส์ าหรับนกัท่องเที่ยวในเมืองเจนวัของอิตาเล่ียน 
ริเวียร่า ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยๆมากมาย เดินทางถึง เมือง
ปอร์โตฟิโน่ น าท่านชมเมืองปอร์โตฟิโน่ หมู่บา้นตากอากาศช่ือดงัของอิตาลี สวรรคแ์ห่งรีสอร์ทส าหรับ
นกัท่องเที่ยวในแควน้ ลิกูเรีย (LIGURIA) เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กน่ารักดว้ยบา้นเรือนหลากสีสันที่
ตั้งอยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวที่มีเรือยอร์ช จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของท่ีน่ีนั้น
ถึงกบัท าให้บริษทัในเครือวอลทด์ิสนีย ์(WALT DISNEY) ตอ้งขอจ าลองไปไวส้วนสนุกดิสนียซี์ 
(DISNEYSEA) ในประเทศญี่ปุ่ นเลยทีเดียว ให้เดินพกัผ่อนอย่างสบายอารมณ์ ดื่มด ่ากบับรรยากาศสบายๆฟัง
เสียงคล่ืน ชมท่าเรือยอร์ช สัมผสัวิถีชิวิตริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรือนกัท่านยงัสามารถเที่ยวชม โบสถเ์ซนต์
มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสตศตวรรตท่ี 11 เป็นโบสถท์ี่มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเป่ียมดว้ย
ความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด หากพอมีเวลาท่านยงัสามารถขึ้นไปชม ป้อม CASTELLO BROWN ซ่ึงเป็น
ทั้งปราสาท และเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึกตั้งแตส่มยั ค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ ์และยงัป็น
จุดชมววิของเมืองแบบ PANORAMA เห็นทั้งเมืองท่าเรือ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไดช้ดัเจน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ Serravalle Designer Outlet (ระยะทาง 100 กิโลเมตร) เตม็ไปดว้ยร้านคา้ใน 
Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 ร้าน สินคา้แฟชัน่แบรนด์อิตาลีและแบรนด์เนมระดบัโลกอ่ืนๆ เช่น Gucci, 
Burberry, Prada,Benetton, Armani, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein เป็นตน้ อีกทั้งยงัมี
ร้านอาหาร และคาเฟ่หลากหลายให้เลือกใชบ้ริการอีกดว้ย 

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) ( ระยะ ประมาณ 145  กโิลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) 
เมอืงสาคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแควน้ที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้น
แฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัให้เป็นเมืองแฟชัน่ในลกษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม   

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ที่พกั          Hotel dei Cavalieri Milano Duomo หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  
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วนัที ่(10)      มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ขึน้ชมวิวหลังคาดูโอโม – ช้อปป้ิง  - ซูริก  
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่ลานจตรุัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดโูอโม (DUOMO) สัญลกษณ์
ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซ่ึงมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นดว้ย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใชเ้วลา
สร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบนัเป็นโบสถแ์คธอลลิ์กที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อนัดบั 
4 ของโลก สูง 157 เมตรกวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปีค.ศ. 1386 ใชเ้วลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงาม
ยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด  

พิเศษ   น าท่านขึน้ลิฟท์ เพื่อขึน้ชมบนหลังคาของมหาวิหารดโูอโม  ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองมลิาน 



Provence – Alps - Riveira 10 Day (TG)  เจาะลึกฝรั่งเศสใต ้- อิตาลี (เทศกาลลาเวนเดอร์)      23 | P a g e  

 

 
  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  
กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 นาที) เป็นเมืองท่ีใหญ่
ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซ่ึงเป็นทะเลสาบหลกัยาว 28 กม. กวา้ง 4 กม. และมี
แม่น ้าลิมมตัเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นเมืองทีมีช่ือเสียงระดบัโลกและเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ
วฒันธรรม ซูริคยงัเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก 

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก          HILTON AIRPORT ZURICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที ่(11)    ซูริค -  สนามบิน – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพั่ก 

 จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อท าการเชค็อินและท าภาษ ี
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971 

วันที ่(12)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องคู ่
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

4  –  15  ก.ค. 2565 159,900 159,900 154,900 149,900 40,000 

 

** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15  ท่านขึน้ไป สูงสุด 20 ท่าน ** 
** หากต ่ากว่า 15  ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรป บงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
** ท่านใดที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษนี ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะ โดยทางบริษทัจะค านึงถงึผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นหลัก และหากลูกค้าท่านใดตดัโปรแกรมใดโปรแกรม
หนึ่งหรือเกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนนั้นแก่ลกูค้าเพราะทาง
บริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบตัิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 



Provence – Alps - Riveira 10 Day (TG)  เจาะลึกฝรั่งเศสใต ้- อิตาลี (เทศกาลลาเวนเดอร์)      25 | P a g e  

 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพเิศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวนัจองและช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

 
หมายเหตุ 

*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด 
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หักค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าที หักค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้า่ยบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 
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 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าทา่น ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 


