
 

  Once in a Lifetime 
 

 “ Greatest Pauillac Wine & Gastronomy in France ”   
       ( ก ำหนดเดนิทำง 12 – 20 เมษำยน 2562 ) 
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ไรนน์ชิ  ทรำเวล โดยม ีม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน ์   เป็นประธำนทีป่รกึษำของบรษัิท  ขอน ำทำ่น

เจำะลกึเสน้ทำงทีส่ดุของทีส่ดุดำ้นอำหำรระดับโลก เริม่จำกเมอืงลยีง  เมอืงศนูยก์ลำงดำ้นอำหำรระดับโลก 

เมอืงเอำรส์ ์เมอืงแหง่แวนโก๊ะ ศลิปินเอกของโลก  เมอืงนมีส ์เมอืงประวัตศิำสตรอ์ำยหุลำยพันปียอ้นไปถงึ

ยคุโรมัน   เมอืงกำรก์ำสซอนน์  ประวตัศิำสตรอ์นัเกำ่แกม่ำตัง้แตยุ่คสมัยกอ่นโรมัน   เมอืงมงตเ์ปลลเิยร่ ์  เมอืง

ตรูลสู ์เมอืงแห่งสถำปัตยกรรมสชีมพู  เมอืงบอรโ์ดซ ์เมอืงหลวงแหง่ไวน์ของโลก แวะชอ้ปป้ิงปำรสีกอ่นกลับบำ้น 

พเิศษชมิอำหำรบำงมือ้ทีผ่ำ่นกำรประกันควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวสัดวิตัน ์ 

ภัตตำคำรระดับดำวมชิลนิ   อำหำรระดับดำวมชิลนิ 2 แบบ 2  ภัตตำคำร ทีไ่ดป้ระกันควำมอรอ่ยระดับโลกที่

ทำ่นจะประทับใจในรสชำต ิ  ควำมสวยงำม  ควำมคดิสรำ้งสรรคต์ัง้แต ่ 2 ดำว จนถงึ 3 ดำวมชิลนิ 

ภัตตำคำรอำหำรตน้ต ำรับลยีง  ตน้ต ำรับอำหำรลยีงทีไ่ดรั้บกำรกลำ่วขวัญถงึ 

ภัตตำคำรเป็ดฝรั่งเศสขนำนแทต้น้ต ำรับ  ภัตตำคำรทีเ่ปิดมำนำนกวำ่ 436 ปี ระดับ 1 ดำวมชิลนิ นี่คอื

รำ้นเป็ดในต ำนำนทีเ่ลือ่งลอืวำ่ เกำ่แกแ่ละอรอ่ยทีส่ดุในโลก 
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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก      กรงุเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอ้ม สนำมบนิสวุรรณภมู ิทำงเขำ้ประต ู 1 สำยกำรบนิไทย พบเจำ้หนำ้ทีแ่ละหัวหนำ้ทัวร์

ของ ไรน์นชิ ทรำเวล จะคอยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกใหก้ับทำ่นกอ่นขึน้เครือ่งพรอ้มจะ
เดนิทำงไปกับคณะทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 

00.05 น. ออกเดนิทำงสูม่หำนครปำรสี  สำยกำรบนิไทย  เทีย่วบนิ  TG 930  
 

วนัทีส่อง   ปำรสี  - เมอืงลยีง – ภัตตำคำรฝรั่งเศสสำมดำวมชิลนิ  -  เพลซ เดอ เตอรัว 
   ศำลำกลำงเมอืงลยีง – โรงละครโอเปรำ่ - โบสถแ์ซงนเิช ่– มหำวหิำรเซนตจ์อหน์  

   ภัตตำคำรพืน้เมอืงตน้ต ำรับลยีง 
07.05 น.   เดนิทำงถงึสนำมบนิชำรล์เดอโกล ผ่ำนดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร 

09.45 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงลยีง   โดยรถไฟควำมเร็วสงู  TGV 9812 

12.00 น.      ถงึ เมอืงลยีง ( LYON ) ทีใ่หญ่เป็นอนัดับสองรองจำกปำรสี  เมอืงทีไ่ดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็นมรดกโลก

จำก UNESCO ในดำ้นควำมงำมโบรำณสถำน   และไดรั้บกำรกลำ่วขำนวำ่เป็นเมอืงทีม่คีวำมโดด

เดน่ดำ้นอำหำร ( GASTRONOMY CITY )    

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรฝรั่งเศสสำมดำวมชิลนิ 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์, RHINISH ELITE GASTRONOMY )    
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 

น ำทำ่นเจำะลกึเมอืงลยีง   ชม เพลซ เดอ เตอรัว ( PLACE DES TERREAUX ) จตรัุสขนำดใหญ่
ทีต่ัง้อยูใ่นใจกลำงเมอืงลยีง โดยจัตรัุสนัน้ไดรั้บกำรออกแบบใหมอ่ยำ่งสมบรูณ์ในปี 1990 โดย

ศลิปิน DANIEL BUREN    อำคำรศำลำกลำงเมอืงลยีง ( HOTEL DE VILLE )  โดยอำคำรถกูสรำ้ง

ขึน้ในศตวรรษที ่ 17 ปัจจบุันอำคำรแหง่นี้ถอืวำ่เป็นหนึง่ในอำคำรเกำ่แกท่ีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงลยีง      

อำคำรศำลำกลำงจะเป็นทีต่ัง้ของ โรงละครโอเปรำ่  อกีหนึง่อำคำรประวัตศิำสตรท์ีต่ัง้อยูต่รงขำ้ม 
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กับศำลำกลำง โดยอำคำรถูกสรำ้งขึน้ใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถูกสรำ้งขึ้นโดย CHENAVARD และ 

POLLET  ต่อมำถูกออกแบบใหม่อย่ำงสมบูรณ์โดย JEAN NOUVEL   โดยอำคำรถูกเปิดขึน้มำใหม่ 

ปี 1993   ผ่ำนชม โบสถแ์ซงนเิช ่( ST NIZIER CHURCH ) อกีหนึง่ครสิตจักรทีถ่กูสรำ้งขึน้ในสไตล์

โกธคิเป็นโบสถท์ีม่คีวำมโดดเดน่ทำงดำ้นสถำปัตยกรรม    ปัจจุบันเป็นหนึง่ในอำคำรทีไ่ดรั้บกำร

ยกย่องใหเ้ป็นอนุสำวรยีท์ำงประวัตศิำสตรท์ีส่ ำคัญแห่งหนึ่งของเมอืงเมอืงลยีง  ผ่ำนชม มหำ
วหิำรเซนต์จอห์น ( CATHEDRAL OF ST. JOHN ) หรือ วหิำรลียง ( LYON CATHEDRAL ) เป็น

โบสถโ์รมันคำทอลกิ โดยวหิำรถกูสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่12 บนซำกปรักหักพังของโบสถเ์กำ่จำก
ศตวรรษที ่6   

17.00 น. น ำทำ่นเขำ้พักทีโ่รงแรม SOFITEL LYON BELLECOUR HOTEL ( 5 ดำว )  หรอืเทยีบเทำ่  

 อำบน ้ำ อำบทำ่ พักผอ่นกอ่นไปรับประทำนอำหำร 

รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรพืน้เมอืงตน้ต ำรับลยีง 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์, RHINISH GASTRONOMY ) 
น ำทำ่นเขำ้พัก ทีโ่รงแรม SOFITEL LYON BELLECOUR HOTEL ( 5 ดำว )  หรอืเทยีบเทำ่  

 

วนัทีส่ำม   เมอืงนมีส ์ - สนำมกฬีำโรมันโบรำณ - ก ำแพงโบรำณ AIGUES-MORTES -  ปอง  

    ด ูกำรด์ -  เมอืงเอำรส์   
เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

เดนิทำงสู ่เมอืงนมีส ์ เมอืงประวัตศิำสตรอ์ำยหุลำยพันปี ยอ้นไปถงึยคุโรมัน เมอืงประวัตศิำสตร์

ส ำหรับสิง่ทอ โดยเฉพำะยนีส ์ชมสถำปัตยกรรมทีม่ชี ือ่เสยีงอยำ่ง สนำมกฬีำโรมันโบรำณ อยู่
กลำงเมอืง  ก ำแพงโบรำณ ( AIGUES-MORTES ) ซึง่ก ำแพงสมัยศตวรรษที ่13  น ำทำ่นแวะชม

และถำ่ยรปูกับ ปอง ด ูกำรด์ (PONT DU GARD) สะพำนสง่น ้ำอันยิง่ใหญ่และสวยงำม ทีม่ ีควำม

สงูถงึ 49 เมตร สะพำนทีส่งูทีส่ดุทีเ่คยสรำ้งมำ ม ีอำยเุกำ่แกถ่งึ 2,000 ปี  สรำ้งจำกหนิเคลือ่นยำ้ย
ดว้ยระบบลกูรอก แสดงถงึควำมเจรญิรุง่เรอืงทำงดำ้นเทคโนโลยขีองคนในสมัยโบรำณทีส่ำมำรถ

เคลือ่นยำ้ยหนิแตล่ะกอ้นทีม่นี ้ำหนักกวำ่ 6 ตนั สะพำนนี้ใชส้ง่น ้ำจำกเมอืงอเุซส UZES มำยังเมอืง
นีมส ์ซึง่มรีะยะทำงถงึ 50 กโิลเมตร และ สำมำรถสง่น ้ำไดถ้งึ 20 ลำ้นลติรตอ่วัน 

รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรฝรั่งเศส 

    น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเอำรส์  หรอืทีค่นทั่วโลกนยิมเรยีกวำ่  เมอืงแหง่วองโก๊ะ ( VAN GOGH )  

ศลิปินเอกชือ่กอ้งโลก มำอำศัยอยูใ่นเมอืงนี้ในชว่งปี ค.ศ 1888-1889  เขำมำอยูท่ีน่ี่ เนื่องจำก

ไดรั้บกำรบอกกลำ่วถงึสสีนัควำมสวยงำม ของทวิทศัน์แถบเมดเิตอรเ์รเนียน ผมคดิวำ่เคำ้คงอยำก

มำเพือ่หำทวิทัศน์ดีๆ สวยๆทีว่ำ่ เป็นแบบในกำรวำดภำพ  ชมรปูปฏมิำกรรมของแวนโก๊ะ ใน
สวนหยอ่ม ( JARDIN D’ETE )  โรงละครโรมัน ( THEATER ANTIQUE )  สรำ้งเมือ่ประมำณ 100 ปี
กอ่นครสิตศักรำช เดมิเป็นโรงละคร 3 ชัน้ จุผูช้มไดป้ระมำณ 10,000 คน และไดรั้บกำรยกยอ่งให ้

เป็น มรดกโลก ในปี ค.ศ.1981 LES ARENES  สนำมสนำมกฬีำโบรำณ สรำ้งในสมัยโรมัน 
เชน่เดยีวกบัโรงละครดำ้นบน มคีวำมจ ุ 25,000 คน ทีส่ ำคัญไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี 
ค.ศ.1981 จำก UNESCO       
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เขำ้ชมมลูนธิวิองโก๊ะ (  La Fondation Van Gogh )  ทีน่ี่ไมไ่ดม้ผีลงำนของ Van Gogh อยูน่ะ

ครับ มลูนธิสิรำ้งขึน้เพือ่ระลกึถงึ Van Gogh โดยรวบรวมผลงำนจำกศลิปินชือ่ดังตำ่งๆทั่วโลก ซึง่
ไดเ้ขยีนภำพเหมอืน  ภำพเขยีนของ Van Gogh น ำมำเก็บไวท้ีน่ี ่    เดนิลัดเลำะ ตำมซอยเลก็ๆ 

เขำ้ไปในตัวเมอืง ผ่ำนบำ้นเรอืนชำวบำ้น LES ARLESIENS  ทีย่ังคงรักษำควำมเกำ่แกแ่ตส่วยงำม     

ดำ้นหนำ้ของ HOTEL DE VILLE  มลีำนกวำ้ง ทีเ่รยีกวำ่ PLACE DE LA REPUBLIQUE เห็น

เสำ Obélisque du cirque เป็นเสำสมัยโรมัน   น ำทำ่นจบิกำแฟ ทีร่ำ้น Café la nuit  สถำนที่
เขยีนภำพ  "Terrasse de Café de Nuit"  ซึง่เขยีนขึน้โดย Van Gogh เมือ่ปี ค.ศ.1888 

ขณะทีเ่คำ้มำน่ังดืม่กำแฟ      น ำทำ่นเดนิจุดทีเ่ขยีนภำพอกีภำพทีด่ังมำกมำกของวองโก๊ะ ชือ่วำ่ 

" Pont de Langlois avec femmes qui font la Lessive "  ซึง่ผมขอบังอำจแปลเป็น
ไทยเลน่ๆ วำ่ "สะพำนลังกลัว กบัสำวๆ ทีก่ ำลังซกัผำ้" 

เชค็อนิโรงแรม HOTEL JUULES CESAE ARELS , M-GALLERY  (  5 ดำว )   หรอืเทยีบเทำ่ 

อำบน ้ำ อำบทำ่ พักผอ่นกอ่นไปรับประทำนอำหำร 
รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภัตตำคำรอำหำรฝรั่งเศส 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมงตเ์ปลลเิยร่ ์ -  จัตรุัสคอมเมด ี- ประตชูยัฝรั่งเศส -  มหำวหิำรแซ็ง-ปีแยร ์
    แหง่มงตเ์ปลลเิยร่ ์- เมอืงกำรก์ำสซอนน ์- ปรำสำทกำรก์ำสซอนน ์ -   
เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงมงตเ์ปลลเิยร่ ์   น ำทำ่นสูจั่ตรุัสคอมเมด ี( Place de la Comedie ) เป็น

สถำนทีท่่องเทีย่วหลกัของเมอืงมงตเ์ปลลเิย่ร ์   โดยจัตรุัสนัน้ตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลำง
เมอืง    โดยบรเิวณรอบๆจัตรุัสประกอบไปดว้ยเหลำ่อำคำรทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรม์ำกมำย สว่น

ใจกลำงจัตรุัสนัน้เป็นทีต่ัง้ของลำนน ้ำพุขนำดใหญ่ หรอืทีม่ักเรยีกกนัวำ่ Three Graces น ้ำพุแห่งน้ีถูกสรำ้ง

ขึน้ในปี 1790 โดยปฏมิำกร Etienne d Antoine  ผ่ำนชม ประตชูยัฝรั่งเศส (Porte du Peyrou) ทีต่ัง้

อยู่ทำงดำ้นตะวนัออกของสวนรุกขชำตแิละสวนพฤกษศำสตร ์ Jardin des plantes โดยซุม้ประตถููก

ออกแบบโดย Francois Dorbay    กำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จใน 1693 สถำปัตยกรรมกำรตกแตง่สว่นใหญ่จะ
แสดงเหตกุำรณส์ ำคญัจำกรัชสมัยของพระเจำ้หลยุส ์XIV    
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เขำ้ชมมหำวหิำรแซ็ง-ปีแยรแ์หง่มงตเ์ปลลเิยร่ ์ (Saint Pierre Cathedral) มหำวหิำรนกิำย

โรมันคำทอลกิทีไ่ดร้ับกำรยกย่องใหเ้ป็นอนุสำวรยีแ์หง่ชำตขิองฝรั่งเศส โดยในชว่งศตวรรษที ่ 16 มหำ
วหิำรไดร้ับควำมเสยีหำยจำกสงครำมศำสนำระหวำ่งชำวคำทอลกิ,โปรเตสแตนตเ์ป็นอย่ำงมำก และใน

ศตวรรษที ่17 มหำวหิำรไดถู้กสรำ้งขึน้ใหม่อกีครัง้หนึง่ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ เมอืงกำรก์ำสซอนน์ (CARCASSONNE) ประวตัศิำสตรอ์นัเกำ่แกม่ำตัง้แตยุ่ค

สมัยกอ่นโรมัน แควน้ล็องกด์อค-รูซยีง ไดร้ับกำรยอมรบัวำ่เป็นเมอืงป้อมปรำกำรยุคกลำงทีโ่ดดเดน่แห่ง
หนึง่ของประเทศฝรั่งเศส  ผ่ำนชมสะพำนวเิยอร ์ (PONT VIEUX) ทีส่รำ้งขึน้เพือ่ใชใ้นกำรขำ้มแม่น ้ำโอด 

(AUDE)    ป้อมปรำกำรกำรก์ำส ซอนน์ (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปรำกำรยุคกลำง

ทีโ่ดดเดน่ ซึง่ภำยในป้อมปรำกำรนัน้ประกอบไปดว้ยถนนและโบสถส์มัยโกธคิ ซึง่อยู่เขตของก ำแพง

ขนำดใหญ่จ ำนวนสองชัน้และหอ 53 หอ เพือ่ลอ้มรอบปรำสำทและอำคำรโดยรอบก ำแพง ปรำสำท

กำรก์ำสซอนน ์ (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปรำสำททีต่ัง้อยู่ภำยในรัว้ก ำแพงเมอืง อกีทัง้ยังเป็น

ศนูยก์ลำงของกำรก์ำสซอนนย์ุคกลำง ซึง่ตอ่มำไดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโก
ในปี ค.ศ. 1997    ตวัเมอืงแยกออกเป็นสองสว่น    เมอืงเกำ่เมอืงเกำ่ลอ้มรอบดว้ยก ำแพงเมอืง  ( CITÉ 

DE CARCASSONNE )  และเมอืงใหม่เป็นบรเิวณปรมิณฑลรอบตวัเมอืงเกำ่น่ันเองป้อมปรำกำรยุคกลำง
ประจ ำเมอืง ( VILLE BASSE ) 

 เขำ้พักที ่HOTEL DE LQ CITE è SPQ , M-GALLERY SOFITEL (5 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่ 

 อำบน ้ำ อำบทำ่ พักผอ่นกอ่นไปรับประทำนอำหำร 
รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรฝรั่งเศส 

 

วนัทีห่ำ้    เมอืงตรูลสู ์-  ปงเนฟิ - วหิำร แซง แชรแ์นง -  จัตรุัสกำปิโตล - บอรโ์ดซ ์- PAUILLAC 
เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงตรูลสู ์ ( TOULOUSE ) มสีถำปัตยกรรมสชีมพทูัง้เมอืง  อำคำรบำ้นเรอืนใน

เมอืง จะเห็นควำมกลมกลนืสสีม้อมชมพกูันไปทัง้เมอืง โดยเฉพำะอำคำรในเขตจตรัุสเมอืงเกำ่ 

ทัง้นี้ เพรำะอำคำรสว่นใหญ่สรำ้งขึน้ดว้ยอฐิสสีม้อมชมพ ูซึง่ผลติจำกดนิเหนียวในทอ้งถิน่  
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Toulouse จงึไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ La Ville Rose (Pink city) เป็นควำมภำคภมูใิจอยำ่งหนึง่ของ

ชำวเมอืง เทศบำลเองก็ไดอ้นุรักษ์เอกลักษณน์ี้ไว ้ ดว้ยกำรออกเทศบัญญัตเิขม้งวดทัง้สสีนัและ

รปูแบบกำรกอ่สรำ้งอำคำรของเมอืง  ผ่ำนปงเนฟิ (Pont Neuf) เป็นสะพำนทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของตลูสู 

สะพำนแหง่น้ีเริม่สรำ้งในปี 1544 แลว้เสร็จในปี 1632 กอ่สรำ้งดว้ยอฐิและหนิ เป็นสะพำนทีย่ ิง่ใหญ่เป็น

อนุสรณเ์อกลกัษณป์ระจ ำเมอืง  เขำ้ชมวหิำร แซงแชรแ์นง (Basilique St-Sernin) วหิำรส ำคญัทีใ่หญ่

ทีส่ดุของยุโรป   สรำ้งขึน้รำวศตวรรษที ่11-12 ผสมผสำนระหวำ่งสถำปัตยกรรมดำ้นศลิปะของโรมันและ

โกธคิ ทีไ่ดร้ับกำรยกย่องใหเ้ป็นอนุสรณส์ถำนทำงประวตัศิำสตรใ์นปี 1840 ยังไดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกขององคก์ำรยูเนสโกในปี 1998   จุดเดน่คอืยอดโดมหรอืหอคอย ทีม่คีวำมสงูมำกกวำ่ตกึ 10 ชัน้ 

สมัยกอ่นใชเ้ป็นทีเ่ฝ้ำดขูำ้ศกึทีจ่ะเขำ้มำโจมตเีมอืง  

รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

ชอ้ปป้ิงทีจั่ตรุัส กำปิโตล (Place du Capitole) กอ่สรำ้งขึน้ในปี 1760 เป็นจัตรุัสใหญ่กลำงเมอืง มหีนำ้

จั่วใหญ่ดำ้นหนำ้ตรงกลำงอำคำร รองรับดว้ยเสำหนิออ่นขนำดใหญ่สชีมพู 8 ตน้ เป็นสญัลกัษณแ์ห่งพลงั

อ ำนำจและควำมยุตธิรรม ปัจจุบันไดป้รับโฉมใหม่เป็นรูปแบบกำรสรำ้งสสีนัเป็นตลำดนัดกลำงกรุง ทุกวนั

พุธ บรรยำกำศทีน่่ำประทับใจในวนัทีฟ้่ำใส แสงแดดจัด จะพบกบับรรยำกำศทีแ่สนอบอุน่จำกชำวเมอืง

ตลูสู น่ังดืม่กำแฟทีเ่ฉลยีงหนำ้รำ้นกำแฟทีอ่ยู่ลอ้มรอบจตัรุัสกำปิโตล  

 

เดนิทำงสูเ่มอืงบอรโ์ดซ ์ ( BORDAEUX ) หรอืเมอืงทำ่พระจันทร ์(Port of the moon) ไดรั้บกำร

ขึน้ทะเบยีนมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2007 ในฐำนะเมอืงประวัตศิำสตรท์ีย่ังมผีูค้นอยูอ่ำศัย ชมุชน

เมอืงและยำ่นสถำปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ ประกอบดว้ย อำคำรอนุรักษ์มำกกวำ่เมอืงอืน่ใดในฝร่ังเศส

ยกเวน้ปำรสี สู ่PAUILLAC แหลง่ปลกูองุน่และผลติไวน์ทีม่ชี ือ่เสยีงอันดบัหนึง่ของโลกทีค่นทั่ว

โลกใฝ่ฝันอยำกจะมำนอนทำ่มกลำงไรอ่งุน่นับหมืน่ๆ ไร ่

เขำ้เชค็อนิ ทีโ่รงแรม CHATEAU CORDELLAN – BAGES ( 4 ดำว )   หรอืเทยีบเทำ่ 

อำบน ้ำ อำบทำ่ พักผอ่นกอ่นไปรับประทำนอำหำร 

รับประทำนอำหำรค ำ่   ณ ภัตตำคำรสองดำวมชิลนิ 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์, RHINISH ELITE GASTRONOMY )     
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วนัทีห่ก  เจำะลกึแหลง่ผลติไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงและมลูคำ่มำกทีส่ดุในโลก - CHATEAU PAVIE  – 
โรงละครแกรนดเ์ธยีเตอร ์- ถนน เซ็นต ์แคทเธอรนี 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

เจำะลกึแหลง่ผลติไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงและมลูคำ่มำกทีส่ดุในโลก เริม่จำก น ำท่ำนเขำ้ชมและ
ชมิไวนใ์นโรงงำนผลติไวนท์ีไ่ดร้ับกำรจัดระดบัวำ่เป็น  1 ใน 8 บอรโ์ดซไ์วนท์ีด่ทีีส่ดุของโลก  
 

น ำท่ำนชมและชมิไวนจ์ำกโรงงำนผลติไวน ์ อกีแห่งหนึง่ทีค่นทั่วโลกใฝ่ฝันอยำกจะเขำ้มำชม และชมิ

สดุยอดไวน์ทีม่รีสชำต ิอรอ่ย กลมกลอ่ม สมกบัทีเ่ป็นไวน์ 1 ใน 8 บอรโ์ดซไ์วน์ทีด่ทีีส่ดุของโลก

ทีส่บืทอดกนัมำ 

รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรพืน้เมอืง 
 

 

น ำท่ำนเดนิทำงโรงละครแกรนดเ์ธยีเตอร ์ (Grand Theatre de Bordeaux) ขนำดใหญ่ทีถ่กู

สรำ้งในชว่งศตวรรษที ่18 โรงละครแกรนดเ์ธยีเตอร ์ถกูเปิดครัง้แรกเมือ่ 17 เมษำยน 1780 โดย

โรงละครไดรั้บกำรออกแบบโดยสถำปนกิที ่ วคิเตอรห์ลยุส ์ ปัจจบุันโรงละครแกรนดเ์ธยีเตอรแ์หง่

เมอืงบอรก์โดซนั์น้ ถอืวำ่เป็นหนึง่ในโรงละครโอเปรำ่ทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในทวปียโุรป  เดนิลัด

เลำะเรยีบแนวโคง้ของแมน่ ้ำกำรอน (Garonne River) เดนิผ่ำน ( Place de la Bourse ) ส ิง่ปลกู

สรำ้งทีถ่อืวำ่เป็นสว่นหนึง่ของเมอืงทำ่พระจันทร ์ ซึง่ไดรั้บกำรจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ.2007 อำคำร ถกูสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่18 ในรัชสมัยของกษัตรยิห์ลยุส ์XV ปัจจุบนัเป็นหนึง่

ในสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีส่ ำคัญและยังไดรั้บกำรยอมรับวำ่เป็นอำคำรสถำปัตยกรรมชิน้เอกของ 

Ange-Jacques Gabrie เดนิเรือ่ยมำถงึ Esplanade des Quinconces ลำนกวำ้ง สวนสวย 

รมิน ้ำ ชมววิจนอิม่เอม     

 

 



 

น ำทำ่นสูถ่นน เซ็นต ์แคทเธอรนี (Rue Sainte Catherine) ถนนคนเดนิทีย่ำวทีส่ดุในยโุรปอยู่

ยำ่น Old Town เป็นถนนชอ้ปป้ิงสำยหลักของเมอืงระยะทำงยำว 1.2 กโิลเมตร คลำคล ่ำไปดว้ย

ผูค้นและนักทอ่งเทีย่ว ทีม่ำเดนิชม-ชอ้ป อยำกไดอ้ะไรหำไดบ้นถนนเสน้นี้ Wine Shop มอียู่

ทั่วไป สมกบัเป็นเมอืงไวน์จรงิ ๆ 

รับประทำนอำหำรค ำ่   ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 
 เขำ้เชค็อนิ ทีโ่รงแรม CHATEAU CORDELLAN – BAGES ( 4 ดำว )   หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ด   รถไฟควำมเร็วสงูสูก่รงุปำรสี - ถนนแซงฮอนโนเร ่- LE BON MARCHE   

        ภัตตำคำรเป็ดฝรั่งเศสขนำนแทต้น้ต ำรับ 
เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 เดนิทำงดว้ยรถไฟควำมเร็วสงูสูก่รงุปำรสี   

 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรจนีกุง้มังกร 
 น ำทำ่นย่ำนถนนแซงฮอนโนเร ่( Rue de Saint Honore ) ใหทุ้กท่ำนไดเ้พลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิง

สนิคำ้แบรนดเ์นมคณุภำพจำกทั่วโลก  อำทเิชน่ CHANNEL น ำท่ำนเขำ้ชอ้ปป้ิงในรำ้นของชำแนลทีเ่ป็น
รำ้นตน้ต ำรับรำ้นแรกของโลก   โดยทีส่นิคำ้ทุกชิน้ทีซ่ ือ้จำกรำ้นน้ีจะใสถ่งุสดี ำ แลว้มดีอกไมส้ขีำว ( เป็น
รำ้นเดยีวทีท่ ำแบบน้ี เพรำะรำ้นชำแนลทุกสำขำทั่วโลกจะใสถุ่งสขีำว ดอกไมส้ดี ำ )  HERMES, LOUISE 

VITTOON ARMANI, GUCCI, PRADA, BOTTEGA VENETTA, DIOR, BURBERRY, COACH, CELINE, 
FURLA, LACOSTE, PAUL SMITH, TAD BAKER,  และอืน่ๆ อกีมำกมำยในพืน้ทีข่นำดใหญ่      

 น ำท่ำนสู ่LE BON MARCHE  หำ้งสรรพสนิคำ้แหง่แรกในกรุงปำรสี ประเทศฝรัง่เศส ทีม่กีำรตกแตง่
อย่ำงลงตวัและมสีนิคำ้หรูหรำใหเ้ลอืกสรรค ์ สนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำนัน้ก็มมีำกมำยหลำยแบรนดไ์ม่วำ่จะ
เป็น Aesop, Balenciaga, Chloe, Dior, Fendi, Givenchy, Gucci, Isabel Marant, Louis Vuitton, Miu 
Miu และแบรนดช์ัน้น ำอกีมำยมำย นอกจำกน้ีทำงหำ้งสรรพสนิคำ้ยังมกีระเป๋ำ รองเทำ้ อปุกรณต์กแตง่บำ้น 

เฟอรน์เิจอร ์ สนิคำ้ทีใ่ชใ้นครัวเรอืน ไวนช์ัน้ด ี อำหำรและสนิคำ้ส ำหรับเด็กก็ไดม้กีำรบรกิำรจัดจ ำหน่ำย
อย่ำงครบถว้น รวมถงึมรีปูแบบทำงสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม 

 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่ัก PARIS MARRIOTT OPERA HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 

 อำบน ้ำ อำบทำ่ พักผอ่นกอ่นไปรับประทำนอำหำร 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรเป็ดฝรั่งเศสขนำนแทต้น้ต ำรับ 

 ( รับประกันควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์, RHINISH ELITE GASTRONOMY ) 
 ภัตตำคำร 1 ดำวมชิลนิ ชือ่เสยีงทีส่ดุของปำรสี เปิดมำตัง้แต ่ปี ค.ศ. 1582 ( อำย ุ429 ปี )   

พระเจำ้แผ่นดนิและประธำนำธบิดดีังๆของโลก,นักธรุกจิทีร่ ่ำรวยตดิอันดับโลก แมน้กระทั่งรัชกำล

ที ่5 ของไทยยังเคยเสวยอำหำรทีน่ี่เมือ่ 20 มถินุำยน 2450 (107 ปีกอ่น) “ ทีท่ีเ่จำ้ของครเูป็ดแก
อยูนั่น้ อยูฟ่ำกขำ้งโนน้รมิแมน่ ้ำเซน เปนโรงเรสเตอรองตส์ำมัญ ชือ่แปลเปนภำษำไทยเรยีก
หอคอยเงนิ  ตำผูท้ีเ่ปนเจำ้ของเรสเตอรองตนั์น้เคยเปนคนท ำครัว  ไมใ่ชท่ ำแตเ่ป็ดอยำ่งเดยีว กับ

เขำ้ตำ่งๆ ของแกมมีำกทีแ่กนกึเองไมม่ทีีไ่หน ใครเลยีนแบบไปท ำก็ท ำไมเ่หมอืน พอ่ไดส้ง่บำญชี

กับเขำ้  ทัง้มบีทกลอนสรรเสรญิ  แลบอกจ ำนวนเป็ดตัวทีก่นิเปนนัมเบอรท์ีเ่ทำ่ไร เป็ดทีก่นินี้สอง
ตัว ตัวหลงัทีส่ดุนัมเบอร ์28348 คดิดตูัง้แตแ่กตัง้มำ คงมคีนกนิปีละ 1000 ตัวเศษ”   กับเขำ้อืน่ๆ

แกน่ังบัญชำ แตถ่ำ้ถงึเป็ดเขำ้แลว้ตอ้งกลุกีจุอเอง ตัง้แตฆ่ำ่เป็ดถอนขนแลว้เอำเขำ้เตำยำ่ง 
ลกูสมนุแกคร ่ำหวอดทัง้นัน้  ขึน้มำจัดโต๊ะทีจ่ะท ำเป็ดนัน้กอ่น  เอำเครือ่งอัดมำตัง้ไวร้มิโต๊ะขำ้ง
หนึง่ แลว้ตัง้ถำดแลเตำออลกอฮอทีร่องถำด  มจีำนหลำยใบ  พรกิไทยเกลอืแลไมข้ดีไฟ  มเีปล

ซอ้ด 2 เปลซึง่รับเลอืดเป้ดฤำน ้ำทีย่ำ่งเป็ดจำกเตำ  กำรทีห่ั่นนัน้ไมไ่ดใ้ชม้ดีใหญ่ซอ่มใหญ่  ใช ้

มดีซอ่มโต๊ะธรรมดำ  แตม่ดีของแกคม  แรกมำถงึกล็งมอืหัน่ขำออกกอ่นทัง้สองตัวฝำนน่ำอกเปน
ชิน้บำงๆ  วำงลงในถำดปนกับโลหติซึง่จะเปนน ้ำซอ้ด  หัน่ปีกดว้ย  ครัน้หั่นเสร็จแลว้ถลกหนัง

ดำ้นขำ้งหลังแลตัดกน้ออกทิง้เสยีเอำแตต่ัวทำเกลอืพรกิไทยมำก  แลว้ตัดกลำงเปนสองทอ่น 
เอำลงในเครือ่งอดัแลว้หมนุเครือ่งอัดใหเ้ลอืดเดนิลงในถำดจนหมด”  เพือ่น ำไปท ำน ้ำซอสรส
เขม้ขน้ ตักรำดบนเนื้อเป็ดทีห่ั่นไว ้ สว่นขำเป็ดน ำไปยำ่งแหง้  

                   
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
วนัทีเ่จ็ด  สนำมบนิชำรล์เดอโกล 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 อสิระใหท้่ำนพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

09.30 น. ออกเดนิทำงสู ่สนำมบนิชำรล์เดอโกล  เพือ่ท ำคนืภำษี กอ่นเดนิทำงกลบั 

13.40 น.    ออกเดนิทำงสูก่รุงเทพ  โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 931 
 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพ 
05.55 น.    ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 
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อัตรำคำ่บรกิำร ( รวมคำ่รถไฟ TGV  2 ขำ, คำ่ชมิไวน์ 2 แหง่, มชิลนิ 3 มือ้ )  

ผูใ้หญ่พัก   หอ้งละ 2 ทำ่น        ทำ่นละ    168,000 บำท 

เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี  1  ทำ่นพักกบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น     ทำ่นละ   156,000      บำท 

เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี  1  ทำ่นพักกบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (มเีตยีงเสรมิ)  ทำ่นละ   143,000      บำท 

เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี  1  ทำ่นพักกบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ)  ทำ่นละ   136,000     บำท 

พักหอ้งเดีย่วเพิม่               ทำ่นละ      42,000 บำท 

**** คำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิ  และอัตรำแลกเปลีย่นเงนิสกลุยโูร ณ วันที ่ 22 ตลุำคม 2561  อำจเปลีย่นแปลง

ตำมสภำวะตลำดน ้ำมันโลกทีป่ระกำศโดยสำยกำรบนิ  และอัตรำกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำ  ทำงบรษัิทฯ อำจจะ

ตอ้งมกีำรปรับตำมประกำศของสำยกำรบนิ **** 

อัตรำนีร้วม 

* คำ่พำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร        * คำ่วซีำ่ฝร่ังเศส 

* คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิตำมรำยกำร        * คำ่อำหำรตำมรำยกำร 

* คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร        * คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ 

* คำ่หอ้งพักโรงแรม 2 ทำ่นตอ่หอ้ง                  * คำ่ขนกระเป๋ำเดนิทำง ทำ่นละ 1 ใบ ( ไมเ่กนิ 30 กก. ) 

* คำ่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท 

* คำ่ทปิคนขับรถ, ไกดท์อ้งถิน่ ซึง่ถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตทิั่วโลก 

อัตรำนีไ้มร่วม 
* คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง    
* คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่โทรศพัท,์ ซกัรดี 

* คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7 % จำกคำ่ใชจ้่ำยตำ่งประเทศ   
* คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวร ์ ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนียมในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกยดึถอื ปฏบิัตติำมกนัมำ ตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจุบัน 
 

กำรช ำระเงนิ   
1)  ทำงบรษัิทฯ ขอรับเงนิมัดจ ำกำรจอง  30,000  บำท/ท่ำน 

2)  สว่นทีเ่หลอืช ำระทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงนอ้ย  15 วนัท ำกำร 
3)  ท่ำนทีต่อ้งกำรออกใบเสร็จในนำมนติบิุคคล ตอ้งแจง้พนักงำนขำยทรำบลว่งหนำ้ มฉิะนัน้ ทำงบรษัิทฯ  
ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไม่ออกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ำกบัภำษียอ้นหลงั 
 

กำรยกเลกิ        
-  ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำ  

-  กอ่นเดนิทำงภำยใน 15 วนัท ำงำน บรษัิทฯมคีวำมจ ำเป็นตอ้งหัก 50% ของรำคำคำ่ทัวร ์ 
-  ภำยใน 15 วนัท ำงำนกอ่นกำรเดนิทำง  ถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ทำงบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด  
   ( โดยท่ำนไม่สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้) 
 

หมำยเหต ุ              
1)   รำยกำรท่องเทีย่วและอำหำร อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมหำกมเีหตจุ ำเป็น    

2)  บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนกำรท่องเทีย่ว สำยกำรบนิ และตวัแทนกำรท่องเทีย่วตำ่งประเทศ ซึง่ไม่อำจรับผดิชอบตอ่ควำม
เสยีหำยตำ่งๆ ทีอ่ยู่เหนือกำรควบคมุกำรควบคมุของเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ อำท ิ กำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล เปลีย่นแปลง
ก ำหนดเวลำในกำรตำรำงบนิ ภัยธรรมชำต ิ ฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม  เช่น  กำร

เจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ ฯลฯ  และกำรตอบปฏเิสธกำรเขำ้และออกเมอืง
ของเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้หรอืออกเมอืง  อนัเน่ืองมำจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืเอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืกำรถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ   

3)   ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงหำกผูเ้ดนิทำง ( ผูใ้หญ่ ) จ ำนวนไม่ถงึ 15 ท่ำน 
4)   เมือ่ท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้  หมำยถงึท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขำ้งตน้ 

 
หำกทำ่นใดสนใจซือ้ประกันสขุภำพเพิม่เตมิส ำหรับกำรเดนิทำง 

สำมำรถตดิตอ่พนักงำนขำยไดท้ี ่02-712-5757 
 
 
 
       



   

ใบจองกำรเดนิทำง 

    Once in a Lifetime 
 “ Greatest Pauillac Wine & Gastronomy in France ”   

       ( ก ำหนดเดนิทำง 12 – 20 เมษำยน 2562 ) 
 

ชือ่ผูจ้องทัวร ์นำย/นำงสำว/นำง _____________________________ นำมสกลุ________________________ 

บำ้นเลขที_่_______ ซอย______________ ถนน_________________ ต ำบล/แขวง_____________________ 

อ ำเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________________  รหัสไปรษณีย ์___________ 

โทรศัพท_์___________________มอืถอื_________________________Line ID______________________           

E-mail_________________________________________ 

           รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล ์ 

(ROP) 

แพอ้าหาร 

ชือ่ - สกลุ ขอ้มูลตดิตอ่ ไมท่านอาหาร 

1 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

2 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

3 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

4 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

5 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

     ทา่นทราบโปรแกรมจากแหลง่ใด     
     O  www.rhinishtravel.com  O รำยกำรครอบจักรวำล O จดหมำยขำ่วไรน์นชิ   O FACEBOOK   O อืน่ๆ ระบ.ุ............................... 

          

กำรช ำระคำ่มัดจ ำทัวร ์   ทำ่นละ   30,000 บำท 
 

จ ำนวน ….……… ทำ่น   รวมเป็นเงนิ …………………….บำท (…………………………………………………) 

ผูใ้หญ่ จ ำนวน  __________ ท่ำน      หอ้ง SINGLE  __________ หอ้ง 

เด็กพักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน     __________ ท่ำน      หอ้ง TWIN     __________ หอ้ง 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (มเีตยีงเสรมิ)     __________ ท่ำน      หอ้ง TRIPPLE __________ หอ้ง 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไมม่เีตยีงเสรมิ)  __________ ท่ำน 

 
 

 

โอนเงนิจอง   บจก. ไรนน์ชิ  
ธนำคำรไทยพำณชิย ์   สำขำทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ญัช ี  042-2-75926-9 
 

หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรุณาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่ 0-2392-0670 
1. สลปิธนำคำรถงึ   คณุ……………………………………………… 

2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้ำงบรษัิทไปรับเอกสำรและพำสปอรต์ของทำ่น 
3. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูเ้ดนิทำง 
4. ใบประวัตผิูเ้ดนิทำง 

 


