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115,000.- 
(มัดจ ำ 30,000) 

ก ำหนดวันเดนิทำง 

22 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61 06 – 15 ก.ค. 61 

ยุโรป ลำเวนเดอร์ 10 วัน 7 คืน (TG) 
หนึ่งปีมีคร้ังเดียว! ชมทุ่งดอกลำเวนเดอร์ 

แห่งแคว้นโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส 

 

 

วันที่  1 : กรุงเทพฯ – มิลำน 
วันที่ 2 : มิลำน – ตูริน – ชำโมนิกส์ 
วันที่ 3 : ชำโมนิกส์ – ขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำสู่ยอดเขำมองบลังค์ – หมู่บ้ำนอีวัวร์ – เจนีวำ 
วันที่  4 : เจนีวำ – อำนซี – ทะเลสำบอำนน์ซี– วำล็องส์ – มหำวิหำรแห่งวำล็องส์ – อำวิญง    
วันที่  5 : อำวิญง – กอร์ด – วำเลนโซล (ทุ่งลำเวนเดอร์) – แอก็ซ์ ซอง โพรวองซ ์
วันที่ 6 : แอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ – คำนส์ – นีซ – โบสถ์นอร์ทเทรอดำม – หมู่บ้ำนเอซซ ์
วันที่ 7 : หมู่บ้ำนเอซซ์ – โรงงำนน้ ำหอม – โมนำโก – พระรำชวังหลวงแห่งโมนำโค – เจนัว 
วันที่  8 : เจนัว – พอร์โตฟิโน่ – มหำวิหำร – แกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมำนูเอล – มิลำน 
วันที่  9 : มิลำน – กรุงเทพฯ   
วันที่ 10 : กรุงเทพฯ 
 

Valensole   Provence 
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วันท่ี (1)   กรุงเทพฯ – มิลำน  
 

22.30 น.  พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน กำรบินไทย แถว D ประตู 3  สนามบินสุวรรณภูมิ   
  

วันท่ี (2)   มิลำน – ตูริน – ชำโมนิกส์  
 

00.40 น.  ออกเดินทางสู่ มิลำน โดยเที่ยวบินที่ TG 940   
07.35 น.  เดินทางสู่ มิลำน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของประเทศอิตาลี มิลาน ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นน าของโลกอีกเมืองหนึ่งเช่นเดียวกับปารีส 
และนิวยอร์ค อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลี  

  เดินทางสู่ ตูริน (Turin) หรือ โตริโน่ (Torino) (ระยะทำง 142 กม. / ระยะเวลำ 1 ชม. 52 นำที) 
อดีตเมืองหลวงเก่าแกของประเทศอิตาลี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นปิเอดมอนต์ ซึ่งในอดีตเคยที่
ประทับกษัตริย์แห่งแคว้นซาวอย (Savoy) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1574 และเมืองตูรินยังได้เป็นเกีรยติในการ
เป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิคฤดูหนาวหลายครั้งอีกด้วย น าท่านสู่จตุรัส คาสเตลโล ศุนย์กลางของเมืองตูริน 
น าท่านเดินเล่นชมเมืองตูริน ถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ หรือมหาวิหารประจ าเมืองตูรินจากนั้นอิสระให้ท่าน
เดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย เดินทางสู่ ชำโมนิกส์ (Chamonix) (ระยะทำง 142 กม. / ระยะเวลำ 2 ชม. 10 นำที) เมืองตาก

อากาศชายแดนของฝรั่งเศสที่อยู่ติดกับสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ มีภูเขาสูง
ล้อมรอบเมืองและมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สามารถมองเห็นภูเขาหิมะสูงตระหง่านเป็นฉากหลัง และ
เดินเที่ยวชมล าธารที่เกิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขา มีบ้านเมือง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอัน
เก่าแก่ และมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งกว่า 50 ร้าน  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Park Hotel Suisse & Spa หรือเทียบเท่ำ   
 

วันท่ี (3)   ชำโมนิกส์ – ขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำสู่ยอดเขำมองบลังค์ – หมู่บ้ำนอีวัวร์ – เจนีวำ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขำมองบลังค์ (Mont Blanc) เป็นภูเขาสูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์
อยู่ทางยุโรปตะวันตกและสหภาพยุโรป ถูกจัดอันดับเป็นยอดเขาสูงที่สุดอันดับ11ของโลก มีความสูง
ถึง 4,807เมตร เชิญชมความสวยงามของยอดเขาสูงที่สุดของยุโรป และสัมผัสขุนเขาสีขาวโพลนที่มี
หิมะปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นพบกับจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขา
แอลป์โดยรอบๆ พร้อมสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนสายหิมะที่ได้สัมผัสหิมะขาวโพลนตลอดปี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
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บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้ำนอีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทำง 95 กม. / ระยะเวลำ 1 ชม. 12 นำที) เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่
กว่าเจ็ดร้อยปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และก าแพง
เก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 
2006 จนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรป และได้รับรางวัล International Trophy for 
Landscape และพืชสวน อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของฝรั่งเศสในปี 2002  

 เดินทางสู่ เจนีวำ (Geneva) นครแห่งความงาม เป็นประตูสู่เทือกเขาแอลป์ มีนาฬิกาดอกไม้ริม
ทะเลสาบและน้ าพุ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ และยัง
เป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกด้วย เชิญชมที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ และ
สถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า เช่น โบสถ์เซนต์ปีแอร์ ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีเก่าท่ีสุดของเมือง, ศาลากลางเมือง
เจนีวาที่มีความเก่าแก่กว่า 500 ปี, โรงอุปรากร, มหาวิทยาลัยเจนีวา, น้ าพุ Jet d’Eau และอ่ืนๆ
มากมาย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Cornavin หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (4)   เจนีวำ – อำนซี – ทะเลสำบอำนน์ซี– วำล็องส์ – มหำวิหำรแห่งวำล็องส์ – อำวิญง    
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ อำนซี (Annecey) (ระยะทำง 41.6 กม. / ระยะเวลำ 41 นำที) เมืองหลวงของเขตซา
วอยตอนบน ซึ่งอาจจะเรียกว่าห้องรับแขกของภูมิภาคโรน-แอลป์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส 
และสวิสเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบ ภูเขา ท าให้ที่นี่ปราศจากมลพิษ เป็น
เมืองที่ ผลิตน้ าแร่ชั้นน าของโลก 
แวะถ่ายรูปกับ ทะเลสำบอำนน์ซี(Annecy Lake) หรือทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake) ใน
สวิตเซอร์แลนด์ ห่างจากเจนีวามาทางใต  ้เพียง 35 กม. ว่ากัน ว่าทะเลสาบนี้มีมา 18,000 ปีที่แล้ว 
จากการละลายของธารน  ้าแข็ง และเป็นเมือง ที่ได้รับฉายาว่าเป็ น Venice of Savoie 
แวะถ่ายรูปกับ Palais de l’isle (Isle palace) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอันเนอซี่ ตั้งอยู่กลางแม่น้ า 
เดิมทีอาคารนี้เป็นของตระกูล เดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่12 แต่อีก 200 ปีต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นศาล
และคุก แล้วเปลี่ยนมาเป็นโรงกษาปณ์ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นที่ท าการของรัฐในศตวรรษที่15 แล้ว
กลับมาเป็นคุกใหม่อีกครั้งในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส จนถึงปีคศ.1986 ทางการฝรั่งเศสได้เข้าบูรณะครั้ง
ใหญ่แล้วใช้เป็นที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองอันซีและซาวัว 
เดินทางสู่ วำล็องส์ (Valence) (ระยะทำง 209 กม. / ระยะเวลำ 2 ชม. 5 นำที) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
จังหวัดโดรม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแคว้นโรนาลป์ ประเทศฝรั่งเศส จังหวัดโดรมตั้งตามชื่อแม่น้ าโดรม 
ตัวจังหวัดตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  แวะถ่ายรูปกับ มหำวิหำรแห่งวำล็องส์ (Valence Cathedral หรือ Cahedral Saint Apllinaire 

de Valence) ซึ่งเป็นมหาวิหารในแบบโรมันคาทอลิก สร้างเพ่ืออุทิศให้แก่นักบุญ Apollinaris of 
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Valence มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 2 และบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้ง เนื่องจากผ่าน
สงครามต่างๆมากมาย แต่ยังความงดงามในศิลปะแบบโรมาเนสก์ 
เดินทางสู่ อำวิญง (Avignon) (ระยะทำง 128 กม. / ระยะเวลำ 1 ชม. 26 นำที) เมืองที่มีชื่อเสียง
ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของฝรั่งเศส  โดยเฉพาะในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 14 เมื่อพระ
สันตะปาปาเคลมองท์ท่ี 5 และสานุศิษย์แห่งกรุงโรม ได้หลีกเลี่ยงความยุ่งยากทางการเมืองในกรุงโรม 
และย้ายมาตั้งรกรากท่ีเมืองอาวีญง โดยเริ่มก่อตั้งราชส านักของโป๊ปขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่เมืองอาวีญงใน
ปี 1309 โดยสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบของโบสถ์ และวัง  ของโป๊ปตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมที่
กรุงโรม พร้อมทั้งยังให้จิตรกรชาวอิตาเลี่ยนมาวาดภาพในวังให้ ท าให้อาวีญงได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงทางด้านของศิลปะและวัฒนธรรม   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mercure Avignon Centre Palais des Papes หรือเทียบเท่ำ 

  

วันท่ี (5)   อำวิญง – กอร์ด – วำเลนโซล (ทุ่งลำเวนเดอร์) – แอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
แวะถ่ายรูป สะพำนแซ็ง เบเนเซต (Pont St. Benezet) สร้างข้ึนเมื่อปี 1177 แล้วเสร็จเมื่อปี 1185 
เดิมมีความยาวถึง 947 เมตร ประกอบด้วยช่วงสะพานถึง 22 ช่อง ในสมัยนั้นนับเป็นสะพานหินเพียง
สะพานเดียวที่สร้างบนแม่น้ าโรน 
น าท่านเข้าชม พระรำชวังสันตะปำปำ (Palace Of  The Popes) ตั้งอยู่ที่เมืองอาวีญงประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นสิ่งก่อสร้างของสถาปัตยกรรมกอธิคส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1995 เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ และเป็นสถานที่ที่ใช้ในการ
นักท่องเที่ยวต่างหลงใหลในถนนสายโบราณก าแพงเมืองยุคกลาง ได้รับการบูรณะและถาปัตยกรรมใน
ยุคกอธิคของพระราชวังที่ยิ่งใหญ่อลังการ ประชุมสัมนา และเก็บเอกสารส าคัญของฝรั่งเศส 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอร์ด (Gordes) (ระยะทำง 44.4 กม. / ระยะเวลำ 52 นำที) ตั้งอยู่บนยอด
เขาในแถบเทือกเขาลูแบรง (Luberon) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโพรวองซ์
หมู่บ้านที่ถูกสร้างเหมือนกับให้ แขวนอยู่หน้าผา หนึ่งในหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยียนอย่าง
มาก ภายในเมืองยังมีปราสาทหิน โบราณ chateau de Gordes ซึ่งสร้างขึ้นในแบบสไตล์เรเนสซอง
อีกด้วยบันทึกภาพจากจุดชมวิวที่มองเห็นหมู่บ้านในมุมที่สวยที่สุด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้ำนครูสสิยง (Roussillon) (ระยะทำง 12.9 กม. / ระยะเวลำ 17 นำที) เป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ เขตเมือง Vaucluse ส่วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ (Provence-Alpes-Côte d’Azur region) 
ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส หมู่บ้านแห่งนี้มีจุดเด่นที่บ้านเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม 
แดง และน้ าตาล ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส”   

 น าท่านเดินทางสู่ วำเลนโซล (Valensole) (ระยะทำง 70.9 กม. / ระยะเวลำ 1 ชม. 16 นำที)  อีกหนึ่งเมือง
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับดอกลาเวนเดอร์ เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกลาเวนเดอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส 
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โดยมีพ้ืนที่ที่ใช้ส า หรับปลูกลาเวนเดอร์ถึง 800 ตารางกิโลเมตร และเป็นเมืองที่ใช้จัดเทศกาล เกี่ยวกับลาเวน
เดอร์ประจ าทุกปี และสินค้าขึ้นชื่อของเมืองนี้คือ สินค้าแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ 

 แวะถ่ายรูป ทุ่งลำเวนเดอร์ (Lavender Fields) ที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา เพ่ือเก็บภาพแห่งความ
ประทับใจ จนยากจะลืมเลือน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ จนได้เวลาสมควร / 
เดินทางสู่ แอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ (Aix En Provence) (ระยะทำง 70.1 กม. / ใช้เวลำ 51 นำที) เมืองที่ขึ้น
ชื่อว่ามีความสวยงามท่ีสุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก่อตั้งในปี 129 ก่อน
คริสต์ศักราช มีชื่อว่า AQUAE SIXTIAE หรือ ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งน้ าพุพันพุ่ง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Novotel Aix en Provance Pont de L’Arc หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (6)   แอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ – คำนส ์– นีซ – โบสถ์นอร์ทเทรอดำม – หมู่บ้ำนเอซซ ์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าชม เมืองแอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ โดยนั่งรถผ่านชมสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ในเมือง อาทิ น้ าพุกาตร์ โด 
แฟง น้ าพุที่สวยสุดของเมือง Cezanne Trail หรือ ถนนสายเซซาน ศาลากลางเมือง (Hotel de ville) 
ชมวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์กับผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ผัก และผลไม้สดๆจากไร่ ตลาดดอกไม้สด พร้อมชม
อาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมัน ที่มีความรุ่งเรืองเป็น
อย่างมากต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึ งเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม 
น าท่านเดินทางสู่ คำนส์ (Cannes) (ระยะทำง 155 กม. / ระยะเวลำ 1 ชม. 45 นำที) เมืองแห่งเทศกาล
หนังนานาชาติ ที่จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี หากใครที่คลั่งไคล้ดารา พลาดไม่ได้ที่กับ
การวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้
ให้เป็นที่ระลึก เมืองคานส์ยังเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริม
ชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท นอกจากนี้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ช ล างามๆ
ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนานาชาติ  
บ่าย แวะถ่ายรูป ปำเล่ เดเฟสติวัล (Palais Des Festivals) หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็ พลาดไม่ได้

ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอย
มือไว้ให้เป็นที่ระลึก เมืองคานส์ยังเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริม
ชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท นอกจากนี้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ 
ของบรรดามหาเศรษฐี 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) (ระยะทำง 33.4 กม. / ระยะเวลำ 37 นำที) มีความใหญ่เป็นอันดับ
ห้าของประเทศฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่า โพรวองซ์ -แอลป์-โกต-ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte 
d'Azur) ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่จะมาเดินกัน
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อยู่ที่ถนนเรียบชายหาด ลำ-พรอมมินำด-เด-ซองเกส (La Promenade Des Anglais) เขตย่าน
เมืองเก่า จัดได้ว่าเป็นเมืองที่น่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างยิ่ง 

 แวะถ่ายรูป โบสถ์นอร์ทเทรอดำมของเมืองนีส (Basilque Notre-Dame De Nice) เป็นโบสถ์ที่
ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบโกธิคอย่างชัดเจน เคยถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี 
ค.ศ. 1868 ออกแบบโดยสถาปนิก C. Lenormand เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ที่สุดของเมืองและเป็นอาคารทาง
ศาสนาแห่งแรกที่มีความทันสมัย ตั้งโดดเด่นสง่างามกลางถนนสายหลักในเมือง / อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
บริเวณจัตุรัสมำสเซนำ (Place Massena) บริเวณที่เป็นจุดคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วย
ร้านแฟชั่น และน้ าหอม อันเป็นที่ตั้งของห้างชื่อดัง Nice Etoile และ Galeries Lafayette 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารนานาชาติ 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Park Inn Nice by Radisson หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (7)   หมู่บ้ำนเอซซ์ – โรงงำนน้ ำหอม – โมนำโก – พระรำชวังหลวงแห่งโมนำโค – เจนัว  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนเอซซ์ (Eze) (ระยะทำง 12.3 กม. / ระยะเวลำ 22 นำที) หมู่บ้านเล็กอัน
เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา ซึ่งมีวิวอันงดงามของท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้
นานาพันธุ์ โดยเฉพาะต้นมะกอก น าท่านชมตัวเมืองซึ่งล้วนแต่สร้างจากหินภูเขา ตัวอาคารมีการสร้าง
อย่างมีศิลปะ ดูเก่าแก่แต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ น าท่านเดินทางเดินเล็กๆที่ปูพ้ืนด้วยหินแกรนิตซึ่งสองข้าง
ทาง เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงามให้ท่านรู้สึกราวกับย้อนยุค
กลับไปในยุคกลาง ชมโบสถ์ Eglise Notre-Dame De L' Assomption เป็นโบสถ์ประจ าหมูบ้าน 
โบสถ์นี้สร้างในระหว่างปี ค.ศ.1764 – 1778   
น าท่านเข้าชม โรงงำนน้ ำหอม (Fragonard Perfumery) ซึ่งแถบนี้เป็นแหล่งที่มีโรงงานผลิต
น้ าหอมหลายแห่งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 แล้วโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดคือโรงงานฟราโกนาร์ 
(Fragonard) ชมกระบวนการผลิตและอธิบายความแตกต่างระหว่างการผลิตหัวน้ าหอมด้วยการสกัด
และกลั่นจากพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิด 
น าท่านเดินทางสู่ นครรัฐโมนำโก (Monaco) (ระยะทำง 8.5 กม. / ใช้เวลำ 14 นำที) ซึ่งเป็นชื่อ
เรียกประเทศเล็ก ๆ ในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนชายฝั่งส่วนสุดท้ายของฝรั่ งเศส จัดเป็นประเทศที่เล็กเป็น
อันดับสองของโลกรองจากนครรัฐวาติกันในอิตาลี อาณาเขตของโมนาโคถูกล้อมรอบด้วยประเทศ
ฝรั่งเศสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีพ้ืนที่ของประเทศเพียง 1.95 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น 
แวะถ่ายรูป พระรำชวังหลวงแห่งโมนำโค (Prince’S Palace Of Monaco) พระราชวังที่เป็นที่
พ านักอย่างเป็นทางการของกษัตริย์แห่งราชวงศ์กริมาลดีมาตลอดตั้งแต่เข้าปกครองโมนาโคในปี ค.ศ. 
1297 จนถึงปัจจุบัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เจนัว (Genoa) (ระยะทำง 182 กม. / ใช้เวลำ 2 ชม. 13 นำที) บ้านเกิดของคริส

โตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ค้นพบทวีปอเมริกา เป็นเมืองท่าพาณิชย์ส าคัญของอิตาลี มีอายุ
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กว่าแก่กว่าสองพันปี ปัจจุบัน เป็นเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของอิตาลี่
ได้แก่ เฟียต,อัลฟ่าโรมีโอ,แลนเซีย มีตึกเก่าสมัยโรมันย้อนยุค อาคารบ้านเรือนที่ค่อนข้างแออัด 
บริเวณอ่าวเจนัวเป็นที่ทอดไว้ด้วยเรือส าราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาว เรือโบราณจ าลองขนาดยักษ์ 
และมีประภาคารสูงตระหง่าน กลางเมืองที่นี่ มีน้ าพุจตุรัสเฟอรารี่ ที่นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายรูปกัน 

 น าท่านชม เปียซซ่ำ เดอ เฟร์รำรี่ ตั้งอยู่ท่ามกลางจัตุรัสที่มีชื่อเสียงอีกมากมายของเมืองเจนัว โดย
จัตุรัสแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพราะเปรียบเสมือนบริเวณใจกลางเมืองซึ่งเต็มไปด้วยอาคาร 
ส านักงานของบริษัทต่าง ๆ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบก็ยังมีพระราชวังที่มีความวิจิตรงดงาม และมี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอีกมากมาย รวมทั้งมีอาร์ทแกลลอรี่ที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่มีความงดงาม
และหาชมได้ยาก และมีร้านค้าให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าของที่ระลึก
ต่าง ๆ มากมาย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารนานาชาติ 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Genoa City หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (8)   เจนัว – พอร์โตฟิโน่ – มหำวิหำร – แกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมำนูเอล – มิลำน     
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ Santa Margherita Ligure (ระยะทำง 8.5 กม. / ใช้เวลำ 14 นำที) 
เพ่ือเดินทางต่อไปยัง พอร์โตฟิโน่ (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงใน
ระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขต จังหวัดของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่า
เป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" ส าหรับนักท่องเที่ยวก็ว่าได้ เมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบ
ไปด้วยด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มี เรือ
ยอร์ช (Yatch) จอดเต็มไปหมด 
แวะถ่ายรูป โบสถ์เซนต์มำร์ติน (Divo Martino) สร้างตั้งแต่คริสตศตวรรตที่ 11 เป็นโบสถ์ที่มีขนาด
ไม่ใหญ่โตหากเปี่ยมด้วยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด / แวะถ่ายรูป ป้อม Castello Brown ซึ่งเป็น
ทั้งปราสาท และเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกตั้งแต่สมัยค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และ
ยังเป็นจุดชมวิวของเมืองแบบ Panorama เห็นทั้งเมืองท่าเรือ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ชัดเจน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนานาชาติ  
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ Santa Margherita Ligure เพ่ือเดินทางต่อไปยัง มิลำน (Milan) 

(ระยะทำง 171 กม. / ใช้เวลำ 2 ชม. 30 นำที) น าท่านชมภายนอกของ Sforza Castle ป้อม
ปราการแห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซา 
ดยุคแห่งมิลานต่อมาได้มีการบูรณะเพ่ิมเติมในช่วงศตวรรษที่ 16 ละ 17 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และ
แกลเลอรี่เก็บงานศิลปะ น าท่านเดินชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี / แวะถ่ายรูป มหำวิหำรแห่ง
เมืองมิลำน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคที่ผสมผสานกันเป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ บนสุดมีรูปปั้น
ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้า
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วิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานที่จัดงานส าคัญต่าง ๆ / ถ่ายรูปกับ อนุสำวรีย์ของ ลิโอนำร์โด 
ดำร์วินชี จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า  / อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมำนูเอล 
(Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงามหรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน 
อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของ
ศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Bedbank NH Milan หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (9)   มิลำน – กรุงเทพฯ   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
10.00 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
14.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941    
 

วันที่ (10)   กรุงเทพฯ 
 

05.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

******************************** 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ ยุโรป ลำเวนเดอร์ 10 วัน 7 คืน (TG) 

 
 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินแอร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
6. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวกที่สนามบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
8. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
9. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
10. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
12. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเครื่อง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
13. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ  
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี คา่โทรศัพท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เง่ือนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดที ่1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์  beelinetour.expert@gmail.com  
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1. โอนผ่ำนบัญชีธนำคำรดังนี้ (*กรุณำแฟกซ์ ใบน ำฝำก มำที่ เบอร์แฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  

ก ำหนดวันที่เดินทำง 23 มิ.ย. – 02 ก.ค. 60 07 – 16 ก.ค. 60 

อัตรำค่ำบริกำร รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   115,000.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   113,000.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   111,000.- 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   15,000.- 

mailto:beelinetour.expert@gmail.com
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ทำงอีเมล์  beelinetour.expert@gmail.com กรุณำระบุชื่อผู้ส่งและผู้รับ) 
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮา้ส์ ลุมพินี  ช่ือบัญชี บริษัท บีไลน ์ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 227-2-04525-2 
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาสี่แยกถนนจันทน์เลียบคลองช่องนนทรี  ช่ือบัญชี บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด ์แทรเวิล จ ากัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 747-2-16239-4 
- ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์  ช่ือบัญชี บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากดั 
บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 036-1-44386-2 
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ช่ือบัญชี บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 539-1-01195-4 

2. บัตรเครดิต  
- บัตร VISA, MASTER, JCB ค่าธรรมเนียม 3% 
  แจ้งข้อมูลบัตรเครดติ (Key in payment 16-digit account number และ Expiration date) 
- บัตร AMEX ค่าธรรมเนยีม 3.5% (ใช้เครื่องรูดบัตรแบบซิปแซป) 

3. เช็คเงินสด  
- สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทวัร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากดั”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน กา รนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเ งินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
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