France Mont Blanc Italy 9 D 6 N
ปารีส – ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet – ดิฌง
อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส์ – ทูริน – เจนัว – มิลาน

พิ เศษ นัง่ กระเช้าสู่ยอดเขา Auiguille du Midi
วันแรก
17.00 น.
20.35 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง
00.50 น.
03.20 น.
08.00 น.

เที่ยง

เย็น

ดูไบ – ปารีส – จัตรุ สั คองคอร์ด – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้าแซน - ถนนช็องเซลิ เซ่
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรังเศส
่ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK71 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง ปารีส ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง ก่อนจะออกเดินทางไปยังตัวเมืองปารีส เมืองแห่งแสงสีและ
ความศิวไิ ลซ์ เพื่อชมเมืองสาคัญและศูนย์กลางยุโรปตัง้ แต่สมัย
ศตวรรษที่ 17 จนถึงปั จจุบนั แน่ นอนว่ามาถึงปารีสแล้วก็ต้อง
ไม่ พ ลาดที่จ ะไปแวะถ่ า ยรูป กับ นึ่ ง ในแลนด์ม าร์ก ของปารีส
ประตู ช ัย อาร์ค เดอทรี ย งฟ์ (Are de Triomphe) อนุ ส รณ์
สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตงั ้ อยู่ใจกลาง จัตุรสั ชาร์ล
เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริม่ ต้นของถนน 12
สายส าคั ญ ของปารี ส จากนั ้น น าท่ า นชมและถ่ า ยรู ป กั บ
สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง
324 เมตรหรือ สู ง เท่ า กับ ตึก 81 ชัน้ แห่ ง นี้ เ คยได้ ช่ือ ว่ า เป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในโลกมาแล้วในช่วงปี 1889 และเป็ นแลนด์
มาร์กคู่บา้ นคู่เมืองปารีสมาตลอด 130 กว่าปี อีกหนึ่งเอกลักษณ์
คือหอไอเฟลนัน้ สร้างขึ้นด้วยเหล็กหล้าเกือบทัง้ หมด ด้านบน
ยังเป็ นจุดชมวิวชัน้ เยีย่ ม พร้อมด้วยร้านอาหารสุดแสนโรแมนติ
กอีกด้วย ผ่านชม จัตุรสั เดอลา คองคอร์ด (Place de la Concorde) อีกหนึ่งจัตุรสั ใหญ่ใจกลางเมืองที่
สาคัญไม่แพ้กนั ในอดีตนัน้ บริเวณนี้ เคยเป็ นลานประหาร แม้กระทังบุ
่ คคลสาคัญอย่างกษัตริยห์ ลุยส์ท่ี 16
และพระนางมารีอองตัวเน็ต ก็ถูกประหารทีน่ ่ี แต่ปัจจุบนั จัตุรสั แห่งนี้มกั คับคังไปด้
่ วยนักท่องเทีย่ ว และเป็ น
จุดนัดพบยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเมือง จัตุรสั นี้กนิ พืน้ ทีก่ ว้างถึง 76,000 ตารางเมตร ถือเป็ นจัตุรสั ที่ใหญ่
ทีส่ ุดในฝรังเศส
่ กลางจัตุรสั นัน้ โดดเด่นเสาโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ทไ่ี ด้รบั มอบมาจากอียปิ ต์ในช่วงศตวรรษที่
19 และ 2 น้าพุทอ่ี อกแบบมาอย่างงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่าน ล่องเรือแม่น้าแซน แม่น้าสายหลักทีไ่ หลผ่านปารีส นังเรื
่ อชมความสวยงามของปารีส โดยเรือ
จะนาเราชมอาคารสวยสถาปั ตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลใน
อีกมุม สัมผัสวิถชี วี ติ ของชาวปารีสได้ชดั เจนตลอดริมแม่น้ า**อิ สระช้อปปิ้ ง** ณ ถนนสายดัง ถนนชองเซ
ลิ เซ (Champs-Elysees) ถนนทีน่ ักช้อปปิ้ งทุกคนต้องรูจ้ กั ดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียง
รายไปด้วยร้านค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชนั ้ นาให้ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเด่น
ของปารีสก็ตอ้ งบอกว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งชัน้ นานี่เอง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

วันที่สี่
เช้า

เย็น

ปารีส – พิ พิธภัณฑ์ลฟู วร์ – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมในตัว เมือ งปารีส แวะไปถ่ายภาพมหาวิหารส าคัญ
ของกรุงปารีส มหาวิ หารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Cathedral)
เป็ นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิคที่
สวยงามและอลังการ มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นครัง้ แรกตัง้ แต่ ปี ค.ศ.
1163 ก่อนจะเสร็จสิ้นในปี 1345 ภายนอกโดดเด่นด้วยหอคอยคู่สูง
69 เมตร ส่วนภายในก็สวยไม่แพ้กนั ด้วยกระจกสีทท่ี าออกมาได้อย่าง
ประณีตงดงาม ก่อนไปถ่ายรูปด้านหน้า พิ พิธภัณฑ์ลฟู วร์ (Louvre Museum) พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะทีม่ ขี นาด
ใหญ่ท่สี ุดในฝรังเศส
่
โดดเด่นด้วยโดมกระจกที่เ ป็ นทัง้ ทางเข้าและไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ ภายในนัน้ มี
ผลงานศิลปะรวบรวมเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิน้ อิสระทุกท่านช้อปปิ้ งสินค้า Duty Free ทีร่ า้ น เบนลักซ์
(Benlux) ร้านค้าที่มากมายด้ว ยสินค้าชัน้ น าจากแบรนด์ดงั ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็ นน้ า หอม
เครื่องสาอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น Armani, Calvin Klein, Burberry,
Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซือ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระช้ อปปิ้ งที่ ห้ างสรรพสิ นค้า Galeries Lafayette ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทัง้ 9 ชัน้ นัน้ แน่ นขนัด
ไปด้วยสินค้าแบรนด์ต่างๆ แถมยังสามารถทา Tax Refund ได้ทห่ี า้ งนี้ได้เลยด้วย สะดวกมาก
** อิ สระอาหารคา่ ** เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน
ปารีส – La Vallee Village Outlet – ดิ ฌง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางไปยังเมือ ง เซอร์ริส (Serris) เพื่อ ไปช้อ ปปิ้ งกันให้
เต็มทีท่ ่ี La Vallee Village Outlet เอาท์เลทกลางแจ้งทีอ่ ดั แน่ นไป
ด้ ว ยสิน ค้ า และแบรนด์ คุ ณ ภาพจากทัว่ โลกกว่ า 110 แบรนด์
CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU,
FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY,
VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL,
SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA,
GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็ นเอาท์เลททีอ่ ยูห่ ่างจากปารีสเพียงแค่ 30
นาที และราคาโปรโมชันที
่ ่รบั รองว่าถูกใจขาช้อปทัง้ หลายแน่ นอน
**อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง**
แล้วนาท่านเดินทางสู่เมือง ดิ ฌง (Dijon) เมืองทางตะวันออกของ
ฝรัง่ เศส เป็ น หนึ่ ง ในหัว เมือ งหลัก ของภู ม ิภ าคนี้ เมือ งดิฌ งนั น้
สามารถสืบย้อนประวัติไปได้ถึงยุคนีโอลิธคิ ก่อนที่ชาวโรมันจะเข้ามาตัง้ ถิ่นฐาน และเมืองดิฌงก็ค่อ ยๆ
ขยับขยายเรือ่ ยมาจนถึงช่วงศตวรรษที่ 15 ทีเ่ มืองดิฌงรุง่ เรืองถึงทีส่ ุด เป็ นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของยุโรป
ทัง้ ทางด้านศิลปะ การศึกษา และวิทยาศาสตร์ มาจนถึงปั จจุบนั
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Holiday Inn Express Dijon หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

เย็น
วันที่หก
เช้า

ดิ ฌง – อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิ กส์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เ มือง อานซี (Annecy) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่
แฝงเสน่ ห์เ อาไว้มากมาย การันตีค วามงามด้ว ยสมญานามว่า “เวนิ
สแห่งเทือกเขาแอลป์ ” เพราะเมืองเก่ าแก่แห่งนี้จะมีคลองเล็กคลอง
น้อยแทรกอยู่ทวๆ
ั ่ เมือง ดูไปแล้วคล้ายเมืองเวนิสแห่งอิตาลีไม่น้อย
เมืองอานซียงั มากด้วยเสน่ ห์ในแบบฝรังเศสที
่
่ยงิ่ สร้างความน่ าสนใจ
ให้กบั เมืองริมทะเลสาบแห่งนี้ และนอกจากทัศนียภาพของวิวสวยๆ โดยรอบแล้ว ยังมี อาคารบ้านเรือน
เก่าแก่ทอ่ี นุ รกั ษ์เอาไว้ตงั ้ แต่ยุคกลางทีเ่ ห็นได้ทวเมื
ั ่ องเป็ นอีกหนึ่งจุดของเมืองทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วจากทัว่
โลกได้อย่างดี
รับประทานอาการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมือง เมอแฌฟ (Megeve) เมืองทางฝรังตะวั
่ นออกเฉียงใต้ของฝรังเศสที
่
่โด่ง
ดังและเป็ นที่รู้จกั กันดีใ นการเป็ นเมืองแห่งสกีรสี อร์ทใกล้ ภูเขามองบลังค์ (Mont Blanc) ภูเขาที่ส วยดู
ยิง่ ใหญ่ และเป็ นภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในยุโรปตะวันตกอีกด้วย เมืองเมอแฌฟเป็ นหมูบ่ า้ นโบราณเล็กๆ ก่อนจะได้
ถูกพัฒนาเป็ นเมืองในปี 1920 ด้วยความตัง้ ใจให้เป็ นเมืองรีสอร์ทและท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ ของ
ฝรังเศสและก็
่
ประสบความสาเร็จอย่างมาก กลายเป็ นเมืองขึน้ ชื่อในด้านการเป็ นแหล่งเล่นกีฬาฤดูหนาวชัน้
เยีย่ ม แต่ในฤดูรอ้ นก็สามารถมาพักผ่อนกับวิวสวยๆ ทากิจกรรมเดินป่ า ตกปลา และเล่นกอล์ฟ ได้เช่นกัน
นาท่านเทีย่ วชมเมืองเมอแฌฟ เพราะนอกจากจะเป็ นเมืองแห่งรีสอร์ททีม่ ากด้วยบรรยากาศชิลล์ๆ อากาศ
บริสุทธิ ์ พร้อมด้วยวิวสวยๆ ของภูเขามองบลังค์แล้ว เมืองเมอแฌฟยังมีเ สน่ ห์ของความเป็ นเมือ งเก่ า
หลงเหลืออยู่ เห็นได้จากโบสถ์โกธิคโบราณจากศตวรรษที่ 12 บ้านหินเก่าแก่ และศาลาว่าการเมืองเป็ นต้น
นาท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิ กส์ (Chamonix) ทีต่ งั ้ อยูท่ างทิศ
เหนือ ของภูเ ขามองบลังค์น้ี เป็ นหนึ่งในสกีรสี อร์ทที่ได้ช่ือ ว่ า
เก่ าแก่ ท่สี ุ ดใน เคยใช้เ ป็ นสถานที่จ ดั การแข่ง ขันโอลิม ปิ ก ฤดู
หนาวในปี 1924 ด้ว ย ชาโมนิ ก ซ์ม ีล านสกีไ ด้ม าตรฐานและ
แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ของภูเขาสูงรายล้อมโดยเฉพาะภูเขามองบ
ลัง ค์ ท่ีไ ด้ ช่ ือ ว่ า สู ง ที่สุ ด ในยุ โ รปตะวัน ตก นอกจากนี้ อ าคาร
บ้านเรือนในสไตล์ฝรังเศสยั
่
งสวยงามและเป็ นทัศนียภาพทีย่ อดเยีย่ มของรีสอร์ทแห่งนี้ดว้ ย บริเวณโดยรอบ
จะมีแ หล่ งสกีมากมายให้เ ลือกเล่นตามความชอบและความถนัด ชาโมนิกซ์มลี านสกีหลายลักษณะให้
นักท่องเทีย่ วเลือกตามความชานาญ ทัง้ มือใหม่ และมืออาชีพทีต่ อ้ งการความท้าทาย ให้ท่านได้เดินเล่นชม
เมืองทีม่ ภี ูเขามองบลังค์ทต่ี งั ้ ตระหง่านเป็ นฉากหลังแสนงดงาม ชมร้านค้า ร้านขายของทีร่ ะลึก หรือจะนัง่
ชิลล์ทค่ี าเฟ่ บรรยากาศดีๆ ก็ทาได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Mercure Chamonix Les Bossons หรือระดับเดียวกัน
ชาโมนิ กส์ - ยอดเขา Auiguille du Midi – ทูริน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

เย็น
วันที่เจ็ด
เช้า

น าท่ า นขึ้ น เคเบิ้ ล คาร์ เ พื่ อ ไต่ ร ะดั บ ขึ้ น ไปยัง สถานี
Auiguille du Midi ของภูเ ขามองบลังค์ท่ีม ีร ะดับความสูง
ที่สุดคือ 3,842 เมตร เคเบิ้ลคาร์น้ีจดั ได้ว่าเป็ น เคเบิ้ลคาร์ท่ี
สู ง ที่สุ ด ในโลก ที่ส ถานี น้ี ก็เ ป็ น อีก หนึ่ ง จุ ด ชมทิว ทัศ น์ สุ ด
อลังการ เพราะสามารถชม ยอดเขามองบลังค์ ยอดเขาที่
ครองตาแหน่ งยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ด้วยความสูง
ถึง 4,807 เมตร และสูงเป็ นอันดับที่ 11 ของโลก นอกจากนี้ยงั สามารถเห็นแนวเทือกเขาใหญ่เรียงเป็ นทิว
แถว ทาให้ยอดเขานี้เป็ นจุดหมายยอดฮิตของนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
และไฮไลท์อกี อย่างบนสถานีน้กี ค็ อื The
Step in the Viod ห้องพืน้ กระจกทีย่ น่ ื ออกมานอกตัวอาคาร หากขึน้ ไปยืนตรงนัน้ จะมองเห็นพืน้ เบือ้ งล่างที่
อยูต่ ่าลงไปกว่า 3,000 เมตรได้อย่างชัดเจน แถมด้วยวิวสวยๆ เกือบ 270 องศาทีไ่ ม่มอี ะไรมาบดบัง แม้จะ
น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวแต่กค็ ุม้ กับวิวสวยๆ และรูปเก๋ๆ ทีจ่ ะได้เป็ นทีร่ ะลึกกลับบ้านไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่เมือง ทูริน (Turin) อีกหนึ่งหัวเมืองใหญ่ทางภาคเหนือของอิตาลี เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญ
อย่างมากในด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และเคยเป็ นถึงเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศอิตาลี เมืองทูรนิ
นัน้ มากมายไปด้วยประวัตศิ าสตร์เก่าแก่ กรุ่นด้วยกลิน่ อายของวัฒนธรรมทีล่ น้ เหลือ และยังเป็ นเมืองทีจ่ ะ
สามารถพบเห็นสถาปั ตยกรรมจากหลายยุค หลายสไตล์ได้เกือบทัวทุ
่ กมุมเมือง นาท่านเทีย่ วชมเมืองทูรนิ
ที่ จัตุรสั ซานคาร์โ ล (Piazza San Carlo) หนึ่ ง ในจัตุ ร สั หลัก กลางเมือ งของทูร ิน สร้า งขึ้น ตัง้ แต่ ส มัย
ศตวรรษที่ 16 โดยออกแบบให้จตั ุรสั และบริเวณโดยรอบให้เป็ นสไตล์บาโรค จัตุรสั นี้เป็ นจุดรวมพลและ
ชุ ม นุ มของชาวเมื อ งมาตั ้ง แต่ โ บราณ ปั จจุ บ ั น ก็ ย ัง คง
ความสาคัญด้วยการเป็ นสถานทีจ่ ดั งานสาคัญๆ ไม่ว่าจะเป็ น
งานเทศกาล คอนเสิรต์ พาเหรด และอีกมากมาย จุดเด่นของ
จัตุ ร ัส แห่ ง นี้ อ ยู่ ท่ี อนุ ส าวรี ย์ เ อ็ ม มานู เ อล ฟิ ลลิ เ บิ ร์ ท
(Emmanuel Philibert) รูปสลักบรอนซ์ของดยุคแห่งซาวอย
ในท่าทางขีม่ า้ ออกศึก ทีต่ งั ้ อยู่ใจกลางจัตุรสั บริเวณโดยรอบ
จัตุ ร ัส นั ้น เป็ นอาคารปิ ดล้ อ ม 4 ด้ า นที่ ม ากมายไปด้ ว ย
ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้าทัง้ แบรนด์เนม และแบรนด์พน้ื เมืองก็มใี ห้เลือกชม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Novotel Turin หรือระดับเดียวกัน
ทูริน – เจนัว – เซอร์ราวิ ลล์ สคริ เวีย - แมคอาร์เธอร์ เกลน เอาท์เล็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิน ทางสู่ เ มือ ง เจนั ว (Genoa) เมือ งหลวงของจัง หวัด ลิกู เ รีย
(Liguria) ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเป็ นเมือง
ทีม่ ขี นาดใหญ่อนั ดับ 6 ของอิตาลีอกี ด้วย และด้วยตาแหน่ งที่ตงั ้ ที่
อยู่ตดิ ทะเล ทาให้เมืองเจนัวเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญมากในแถบทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนมาตัง้ แต่โบราณจนถึงปั จจุบนั นาท่านเที่ยวชม
เมืองเจนัว จัตุรสั เฟอร์ราริ (Piazza De Ferrari) จัตุรสั หลักของ
เมืองเจนัว ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองเป็ นเหมือนตัวแบ่งระหว่างย่านเมืองเก่าที่มากมายไปด้วยประวัตศิ าสตร์
หลายร้อยปี กับย่านเมืองใหม่ท่แี สนทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่อ่นื ๆ จัตุรสั เฟอร์รารี่นัน้ โดดเด่นด้วยแลนด์

เที่ยง

วันที่แปด
เช้า

เที่ยง

มาร์กหลักก็คอื น้ าพุขนาดใหญ่ใจกลางจัตุรสั ที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ และพระราชวังมากมายที่
ล้วนล้าค่าทัง้ ด้านความงามและประวัตศิ าสตร์ ไม่ไกลจากจัตุรสั เฟอร์ราริก็จะพบอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของ
เมือ งคือ มหาวิ ห ารเจนั ว (Genoa Cathedral) หรือ ชื่อ เต็ม ๆ ก็ค ือ มหาวิห ารแห่ ง เซนต์ ล อว์ เ รนซ์
(Cathedral of Saint Lawrence) มหาวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคทแห่งนี้ได้สร้างขึน้ ตัง้ แต่
ช่ว งศตวรรษที่ 12-14 ด้ว ยสไตล์ก ารตกแต่ งที่ผ สมผสานแต่ ล งตัว และเข้า กันอย่า งน่ าทึ่ง ของสไตล์โ ร
มาเนสก์และโกธิค ด้านนอกดูยงิ่ ใหญ่และเรียบหรู ส่วนด้านในนัน้ ประณีตและงดงามด้ วยงานศิลปะแสน
วิจติ รทีต่ กแต่งอยูท่ ววิ
ั ่ หารดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาเยีย่ มชมกันมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง เซอร์ราวิ ลล์ สคริ เวีย (Serravalle Scrivia) เพื่อให้ท่านได้ **อิ สระช้อปปิ้ งอย่าง
เต็มที่ ** ที่ แมคอาเธอร์เกล็น เอาท์เล็ต เซอร์ราวิ ลล์ (McArthurGlen Outlet Serravalle) อีกหนึ่ง
แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่ไม่ควรพลาด ภายในมีรา้ นค้าพร้อมให้บริการและเลือกซื้อมากถึง 240
ร้า นค้า แบรนด์ด ัง จากทัว่ โลก ไม่ว่ า จะเป็ น Armani, Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, Diesel,
Fendi, Gucci, Puma และอีกมากมาย พร้อมด้วยข้อเสนอชัน้ ดีดว้ ยการลดราคาสูงสุด 70% ให้ได้ชอ้ ปปิ้ ง
กันได้อย่างจุใจ ** อิ สระอาหารคา่ ** ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
มุ่งหน้าสู่ มิ ลาน (Milan) เที่ยวชมหนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เป็ นศูนย์กลางทัง้ ทางด้านการค้า
ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และได้ช่อื ว่าเป็ น เมืองหลวงแห่งแฟชันและการออกแบบ
่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน
มิ ลาน – มหาวิ หารมิ ลาน พิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ – Galleria Vittorio Emanuele – สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เทีย่ วชมแลนด์มาร์กของเมืองมิลาน ณ จัตรุ สั กลางเมือง (Piazza del Duomo) ทีจ่ ตั ุรสั แห่งนี้โดดเด่นนัน้
นอกจากจะเป็ นศูนย์กลางเมืองแล้ว ก็ด้วยเพราะเป็ นสถานที่ตงั ้
ของ มหาวิ หารมิ ลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจาเมือง
ขนาดใหญ่แห่งนี้คอื โบสถ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดในประเทศอิตาลี เด่นด้วย
ศิลปะแบบโกธิคทีต่ กแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจานวนมากถึง
135 ยอด พร้อมด้วยรูปแกะสลักจากหินอ่อนจานวนมากทีป่ ระดับ
อยู่โดยรอบ ที่บริเวณจัตุรสั แห่งนี้ยงั มีสญ
ั ลักษณ์เด่นอยู่ นัน่ ก็คอื
อนุสาวรียพ์ ระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 (Monument to Vittorio Emanuele II) อนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ได้ถูกสร้าง
ขึน้ ในปี 1896 เพื่อเป็ นเกียรติแด่พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูท้ ไ่ี ด้ขน้ึ เป็ นกษัตริยอ์ งค์แรกของอิตาลี
ในปี 1861 เป็ นรูปปั น้ ทรงม้าในอิรยิ าบถกาลังออกรบอยู่บนแท่นหินอ่อน ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทซฟอร์
ซา (Sforza Castle) จุดหมายทีไ่ ม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนมิลาน ด้วยขนาดทีใ่ หญ่โตทาให้เป็ นหนึ่งในป้ อม
ปราการทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 16-17 ปั จจุบนั ภายในเป็ นพิพธิ ภัณฑ์และแกลลอรีศ่ ลิ ปะสวยๆ
แล้วแวะถ่ายรูปกับ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) โรงละครคู่เมืองมิลานมานานกว่า 230 ปี
แห่งนี้เป็ นอาคารสีขาวที่ดูภายนอกแม้จะไม่สะดุดตาเท่าไรนัก แต่ภายในนัน้ อลังการด้วยโรงละครขนาด
ใหญ่และตกแต่งอย่างหรูหรา เป็ นสถานทีแ่ สดงโชว์ช่อื ดังมากมาย ทีด่ า้ นหน้าโรงละครสกาล่าบริเวณจัตุรสั
พิ อ าซซ่ า เดลล่ า สกาล่ า นี้ เ องที่เ ราจะได้เ ห็น รูป ปั ้น อนุ ส รณ์ แห่ ง ลี โ อนาร์โ ด ดาวิ นซี (Statue of
Leonardo Da Vinci) โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่ลโี อนาร์โด ดาวินซี นักประดิษฐ์และนักวิทยาศาตร์
คนสาคัญของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

21.20 น.
วันที่เก้า
06.35 น.
09.30 น.
18.40 น.

อิ สระช้ อ ปปิ้ งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ ต ั ้ง อยู่ ท างฝั ่ง ขวาของมหาวิ ห ารมิ ล าน เป็ น
ห้างสรรพสินค้าทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในอิตาลี โดยสร้างขึน้ ในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมายใน
อาคารขนาด 4 ชัน้ สองข้างทางเดินกว้าง ทีโ่ ดดเด่นมากก็คอื หลังคาทรงโดมเป็ นกระจกใส ทาให้สามารถช้
อปปิ้ งได้ในทุกสภาพอากาศนาท่านสู่เมือง โคโม่ (Como) เมืองทีเ่ พียบพร้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงาม ทัง้
เทือกเขาแอลป์ สูง และทะเลสาบโคโม่ ทาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต ยังไม่นับผลงานศิลปะชัน้ เลิศ
มากมายทัวเมื
่ อง โบสถ์เก่าแก่ โรงละคร และพิพธิ ภัณฑ์อกี มากมายให้ได้เที่ยวชมกันอย่างจุใจ นาท่าน
เทีย่ วชมเมือง โคโม่ ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของอิตาลี ด้วย
พืน้ ทีก่ ว้างถึง 146 ตารางกิโลเมตร และด้วยความลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ทาให้เป็ นหนึ่งเป็ นทะเลสาบทีล่ กึ
ทีส่ ุดของทวีปยุโรปเลยทีเดียว
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่สนามบิ นมิ ลาน เพื่อเดิ นทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิ ภาพ
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK92 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริ การ

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิ กายน
ธันวาคม
New Year 2020

วันเดิ นทาง
14-22 ก.ย. 62
28 ก.ย.-6 ต.ค. 62
5-13 ต.ค. 62
12-20 ต.ค. 62
9-17 พ.ย. 62
30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62
6-14 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 62

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท

ราคา

45,900
47,900
60,900

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊ เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น

3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือ ทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัวร์ เช่ นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ี
ซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 3 เดื อน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออก
ค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมี
จานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ

สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ ้อง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติ มทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ย่นื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
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