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HG08B
ฝรั่งเศส มองบลังค อิตาล ี9 วัน

ปารีส – ชอปปง La Vallee Village Outlet – ดิฌง
อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส – ทูริน – เจนัว – มิลาน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
17.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาท่ีใหการตอนรับและ

อํานวยความสะดวก
20.35 น.   ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
วันที่สอง ดูไบ – ปารีส – จัตุรัสคองคอรด – หอไอเฟล – ลองเรือแมน้ําแซน - ถนนช็องเซลิเซ
00.50 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส
03.20 น. ออกเดินทางสูเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)
08.00 น. เดินทางถึง ปารีส ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง กอนจะออกเดินทางไป

ยงัตัวเมืองปารีส เมืองแหงแสงสีและความศิวิไลซ เพ่ือชมเมืองสําคัญ
และศูนยกลางยุโรปต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 17 จนถึงปจจุบัน แนนอนวา
มาถึงปารีสแลวก็ตองไมพลาดท่ีจะไปแวะถายรูปกับนึ่งในแลนดมารก
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ของปารีส ประตูชัยอารคเดอทรยีงฟ (Are de Triomphe) อนุสรณสถานแหงชัยชนะขนาดใหญแหงนี้ต้ังอยูใจกลาง
จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเร่ิมตนของถนน 12 สายสําคัญของปารีส จากน้ันนําทานชม
และถายรูปกับสัญลักษณคูบานคูเมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรหรือสูงเทากับตึก 81 ช้ัน
แหงน้ีเคยไดช่ือวาเปนส่ิงกอสรางที่สูงท่ีสุดในโลกมาแลวในชวงป 1889 และเปนแลนดมารกคูบานคูเมืองปารีสมา
ตลอด 130 กวาป อีกหนึ่งเอกลักษณคือหอไอเฟลนั้นสรางข้ึนดวยเหล็กหลาเกือบทั้งหมด ดานบนยังเปนจุดชมวิว
ช้ันเย่ียม พรอมดวยรานอาหารสุดแสนโรแมนติกอีกดวย ผานชม จัตุรัสเดอลา คองคอรด (Place de la
Concorde) อีกหน่ึงจตุัรัสใหญใจกลางเมืองท่ีสําคัญไมแพกัน ในอดีตน้ันบริเวณน้ีเคยเปนลานประหาร แมกระท่ัง
บุคคลสําคัญอยางกษัตรยิหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวเน็ต ก็ถูกประหารที่น่ี แตปจจุบันจัตุรัสแหงน้ีมักคับ
ค่ังไปดวยนักทองเท่ียว และเปนจุดนัดพบยอดนิยมอีกแหงหน่ึงในเมือง จัตุรัสน้ีกินพ้ืนท่ีกวางถึง 76,000 ตาราง
เมตร ถือเปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในฝรั่งเศส กลางจัตุรัสนั้นโดดเดนเสาโอเบลิสกขนาดใหญที่ไดรับมอบมาจากอียิปต
ในชวงศตวรรษท่ี 19 และ 2 นํ้าพุท่ีออกแบบมาอยางงดงาม

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทุกทาน ลองเรือแมน้ําแซน แมนํ้าสายหลักท่ีไหลผานปารีส น่ังเรือชมความสวยงามของปารีส โดยเรือจะนําเรา
ชมอาคารสวยสถาปตยกรรมยโุรป มองเหน็อาคารรฐัสภา ลอดใตสะพานใหญ ไดชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัสวิถี
ชีวิตของชาวปารีสไดชัดเจนตลอดริมแมน้ํา
**อิสระชอปปง** ณ ถนนสายดัง ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักชอปปงทุกคนตองรูจักดี เพราะ
ตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรยีงรายไปดวยรานคามากมาย เต็มไปดวยแบรนดช้ันนําใหไดเลือกชอปกันอยาง
เต็มท่ี เพราะหน่ึงในจุดเดนของปารีสก็ตองบอกวาเปนแหลงชอปปงช้ันนําน่ีเอง ปารีสมี

 เย็น รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
 นําทานเขาสูที่พัก ณ Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน

วนัทีส่าม ปารสี – พพิธิภณัฑลฟูวร – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette
เชา        บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชมในตัวเมืองปารีส แวะไปเย่ียมชมมหาวิหารสําคัญของกรุง
ปารีส มหาวหิารนอรธเทอดาม (Notre Dame Cathedral) เปนวิหารใน
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนโบสถสไตลโกธิคท่ีสวยงามและ
อลังการ มหาวิหารแหงนี้สรางข้ึนครั้งแรกต้ังแต 1163 กอนจะเสร็จสิ้นในป
1345 ภายนอกโดดเดนดวยหอคอยคูสูง 69 เมตร สวนภายในก็สวยไมแพ
กันดวยกระจกสีท่ีทําออกมาไดอยางประณีตงดงาม  กอนไปถายรูปกับดานหนา พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre
Museum) พิพิธภัณฑศิลปะที่มีขนาดใหญที่สุดในฝรั่งเศส โดดเดนดวยโดมกระจกท่ีเปนทั้งทางเขาและไฮไลทของ
พิพิธภัณฑ ภายในนั้นมีผลงานศิลปะรวบรวมเอาไวมากกวา 380,000 ช้ิน นําทุกทานชอปปงสินคา Duty Free ท่ี
ราน เบนลักซ (Benlux) รานคาท่ีมากมายดวยสินคาช้ันนําจากแบรนดดัง ในราคาปลอดภาษี ไมวาจะเปนนํ้าหอม
เครื่องสําอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปน Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และ
อีกหลายแบรนดใหเลือกซื้อ

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อสิระชอปปงที่ หางสรรพสินคา Galeries Lafayette หางสรรพสินคาขนาดใหญ ทั้ง 9 ช้ันน้ันแนนขนัดไปดวย
สินคาแบรนดตางๆ แถมยังสามารถทํา Tax Refund ไดท่ีหางน้ีไดเลยดวย สะดวกมาก

เย็น  อิสระอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการชอปปง
  นําทานเขาสูที่พัก Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่  ปารีส – La Vallee Village Outlet – ดิฌง
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางไปยังเมือง เซอรรสิ (Serris) เพ่ือไปชอปปงกันใหเต็มท่ีท่ี La
Vallee Village Outlet เอาทเลทกลางแจงท่ีอัดแนนไปดวยสินคาและแบ
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รนดคุณภาพจากทั่วโลกกวา 110 แบรนด CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS
GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI,
CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเปนเอาทเลทท่ี
อยูหางจากปารีสเพียงแค 30 นาที และราคาโปรโมชั่นที่รับรองวาถูกใจ
ขาชอปท้ังหลายแนนอน **อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกใน
การชอปปง**
แลวนําทานเดินทางสูเมือง ดิฌง (Dijon) เมืองทางตะวันออกของ
ฝรั่งเศส เปนหนึ่งในหัวเมืองหลักของภูมิภาคน้ี เมืองดิฌงน้ันสามารถ
สืบยอนประวัติไปไดถึงยุคนีโอลิธิค กอนท่ีชาวโรมันจะเขามาตั้งถ่ินฐาน
และเมืองดิฌงก็คอยๆ ขยับขยายเรื่อยมาจนถึงชวงศตวรรษที่ 15 ท่ีเมืองดิฌงรุงเรืองถึงท่ีสุด เปนหนึ่งในเมือง
ศูนยกลางของยุโรป ท้ังทางดานศิลปะ การศึกษา และวิทยาศาสตร มาจนถึงปจจุบัน

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
  นําทานเขาสูที่พัก ณ Holiday Inn Express Dijon หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา  ดิฌง – อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง อานซี (Annecy) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่
แฝงเสนหเอาไวมากมาย การันตีความงามดวยสมญานามวา “เวนิ
สแหงเทือกเขาแอลป” เพราะเมืองเกาแกแหงน้ีจะมีคลองเล็กคลอง
นอยแทรกอยูท่ัวๆ เมือง ดูไปแลวคลายเมืองเวนิสแหงอิตาลีไมนอย
เมืองอานซยีงัมากดวยเสนหในแบบฝรั่งเศสท่ียิ่งสรางความนาสนใจ
ใหกับเมืองริมทะเลสาบแหงน้ี และนอกจากทัศนียภาพของวิวสวยๆ
โดยรอบแลว ยังมีอาคารบานเรือนเกาแกท่ีอนุรักษเอาไวต้ังแตยุค
กลางท่ีเห็นไดท่ัวเมืองเปนอีกหน่ึงจุดเดนของเมืองท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกไดอยางดี

กลางวนั รับประทานอาการกลางวนั ณ ภตัตาคาร
จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมือง เมอแฌฟ (Megeve) เมืองทางฝร่ังตะวันออกเฉียงใตของฝรั่งเศสท่ีโดงดังและ
เปนท่ีรูจักกันดีในการเปนเมืองแหงสกีรีสอรทใกล ภูเขามองบลังค (Mont Blanc) ภูเขาท่ีสวยดูยิ่งใหญ และเปนภูเขา
ที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตกอีกดวย เมืองเมอแฌฟเปนหมูบานโบราณเล็กๆ กอนจะไดถูกพัฒนาเปนเมืองในป 1920
ดวยความต้ังใจใหเปนเมืองรีสอรทและทองเท่ียวในเขตเทือกเขาแอลปของฝรั่งเศสและก็ประสบความสําเร็จอยาง
มาก กลายเปนเมืองขึ้นชื่อในดานการเปนแหลงเลนกีฬาฤดูหนาวชั้นเยี่ยม แตในฤดูรอนก็สามารถมาพักผอนกับวิว
สวยๆ ทํากิจกรรมเดินปา ตกปลา และเลนกอลฟ ไดเชนกัน นําทานเท่ียวชมเมืองเมอแฌฟ เพราะนอกจากจะเปน
เมืองแหงรสีอรทท่ีมากดวยบรรยากาศชิลลๆ อากาศบริสุทธิ์ พรอมดวยวิวสวยๆ ของภูเขามองบลังคแลว เมือง
เมอแฌฟยังมีเสนหของความเปนเมืองเกาหลงเหลืออยู เห็นไดจากโบสถโกธิคโบราณจากศตวรรษที่ 12 บานหิน
เกาแก และศาลาวาการเมืองเปนตน
นําทานเดินทางสูเมือง ชาโมนิกส (Chamonix) ท่ีต้ังอยูทางทิศเหนือ
ของภูเขามองบลังคน้ี เปนหนึ่งในสกีรีสอรทท่ีไดช่ือวาเกาแกท่ีสุดใน
เคยใชเปนสถานที่จัดการแขงขันโอลิมปกฤดูหนาวในป 1924 ดวย ชา
โมนิกซมีลานสกีไดมาตรฐานและแวดลอมดวยทิวทัศนของภูเขาสูงราย
ลอมโดยเฉพาะภูเขามองบลังคท่ีได ช่ือวาสูงท่ีสุดในยุโรปตะวันตก
นอกจากน้ีอาคารบานเรือนในสไตลฝรั่งเศสยังสวยงามและเปน
ทัศนียภาพท่ียอดเย่ียมของรีสอรทแหงน้ีดวย บริเวณโดยรอบจะมี
แหลงสกีมากมายใหเลือกเลนตามความชอบและความถนัด ชาโมนิกซมีลานสกีหลายลักษณะใหนักทองเท่ียวเลือก
ตามความชํานาญ ท้ังมือใหมและมืออาชีพท่ีตองการความทาทาย ใหทานไดเดินเลนชมเมืองท่ีมีภูเขามองบลังคท่ีต้ัง
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ตระหงานเปนฉากหลังแสนงดงาม ชมรานคา รานขายของท่ีระลึก หรือจะน่ังชิลลท่ีคาเฟบรรยากาศดีๆ ก็ทําไดตาม
อัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นาํทานเขาสูทีพ่กั ณ Mercure Chamonix Les Bossons หรอืระดบัเดยีวกัน

วนัที่หก  ชาโมนิกส - ยอดเขา Auiguille du Midi – ทรูนิ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 นําทานข้ึนเคเบ้ิลคารเพ่ือไตระดับข้ึนไปยัง สถานี Auiguille du
Midi ของภูเขามองบลังคท่ีมีระดับความสูงท่ีสุดคือ 3,842 เมตร
เคเบ้ิลคารน้ีจดัไดวาเปนเคเบ้ิลคารท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีสถานีน้ีก็เปน
อีกหนึ่งจุดชมทิวทัศนสุดอลังการ เพราะสามาราถชม ยอดเขา
มองบลังค ยอดเขาที่ครองตําแหนงยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีป
ยโุรป ดวยความสูงถึง 4,807 เมตร และสูงเปนอันดับท่ี 11 ของ
โลก นอกจากน้ียังสามารถเห็นแนวเทือกเขาใหญเรียงเปนทิวแถว
ทําใหยอดเขาน้ีเปนจดุหมายยอดฮิตของนักทองเท่ียวทั่วโลก และไฮไลทอีกอยางบนสถานีน้ีก็คือ The Step in the
Viod หองพ้ืนกระจกท่ียื่นออกมานอกตัวอาคาร หากข้ึนไปยืนตรงน้ันจะมองเห็นพ้ืนเบ้ืองลางท่ีอยูตํ่าลงไปกวา
3,000 เมตรไดอยางชัดเจน แถมดวยวิวสวยๆ เกือบ 270 องศาที่ไมมีอะไรมาบดบัง แมจะนาตื่นเตนและหวาดเสียว
แตก็คุมกับวิวสวยๆ และรูปเกๆ  ท่ีจะไดเปนท่ีระลึกกลับบานไป

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
จากน้ันนําทานสูเมือง ทูริน (Turin) อีกหน่ึงหัวเมืองใหญทางภาคเหนือของอิตาลี เปนเมืองท่ีมีความสําคัญอยาง
มากในดานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และเคยเปนถึงเมืองหลวงแหงแรกของประเทศอิตาลี เมืองทูรินน้ันมากมายไป
ดวยประวัติศาสตรเกาแก กรุนดวยกล่ินอายของวัฒนธรรมท่ีลนเหลือ และยังเปนเมืองท่ีจะสามารถพบเห็น
สถาปตยกรรมจากหลายยุค หลายสไตลไดเกือบท่ัวทุกมุมเมือง นําทานเที่ยวชมเมืองทูรินท่ี จัตุรัสซานคารโล
(Piazza San Carlo) หนึ่งในจัตุรัสหลักกลางเมืองของทูริน สรางข้ึนต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 16 โดยออกแบบให
จัตุรัสและบริเวณโดยรอบใหเปนสไตลบาโรค จัตุรัสน้ีเปนจุดรวมพลและชุมนุมของชาวเมืองมาต้ังแตโบราณ ปจจุบัน
ก็ยังคงความสําคัญดวยการเปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ ไมวาจะเปนงานเทศกาล คอนเสิรต พาเหรด และอีก
มากมาย จุดเดนของจัตุรัสแหงน้ีอยูท่ี อนุสาวรยีเอม็มานูเอล ฟล
ลิเบิรท (Emmanuel Philibert) รูปสลักบรอนซของดยุคแหงซา
วอยในทาทางข่ีมาออกศึก ท่ีต้ังอยู ใจกลางจัตุรัส บริเวณ
โดยรอบจัตุรัสน้ันเปนอาคารปดลอม 4 ดานท่ีมากมายไปดวย
รานอาหาร คาเฟ รานคาท้ังแบรนดเนม และแบรนดพ้ืนเมืองก็มีให
เลือกชม

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Novotel Turin หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ทูริน – เจนัว – เซอรราวิลล สคริเวีย - แมคอารเธอร เกลน เอาทเล็ต
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสูเมือง เจนวั (Genoa) เมืองหลวงของจังหวัดลิกูเรีย (Liguria)
ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี และยังเปนเมืองท่ีมีขนาดใหญ
อันดับ 6 ของอิตาลีอีกดวย และดวยตําแหนงท่ีต้ังท่ีอยูติดทะเล ทําให
เมืองเจนัวเปนเมืองทาท่ีสําคัญมากในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนมาต้ังแต
โบราณจนถึงปจจุบัน นําทานเท่ียวชมเมืองเจนัว จัตุรัสเฟอรราริ
(Piazza De Ferrari) จัตุรัสหลักของเมืองเจนัว ตั้งอยูใจกลางเมืองเปน
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เหมือนตัวแบงระหวางยานเมืองเกาท่ีมากมายไปดวยประวัติศาสตรหลายรอยป กับยานเมืองใหมท่ีแสนทันสมัยไมแพ
เมืองใหญอื่นๆ จัตุรสัเฟอรรารี่น้ันโดดเดนดวยแลนดมารกหลักก็คือ น้ําพุขนาดใหญใจกลางจัตุรัส ที่รายลอมไป
ดวยอาคารเกาแก และพระราชวังมากมายที่ลวนลํ้าคาทั้งดานความงามและประวัติศาสตร ไมไกลจากจัตุรัสเฟอรรา
ริก็จะพบอีกหน่ึงแลนดมารกของเมืองคือ มหาวหิารเจนวั (Genoa Cathedral) หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ มหาวิหารแหง
เซนตลอวเรนซ (Cathedral of Saint Lawrence) มหาวิหารในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคทแหงน้ีไดสรางข้ึน
ต้ังแตชวงศตวรรษที่ 12-14 ดวยสไตลการตกแตงที่ผสมผสานแตลงตัวและเขากันอยางนาทึ่งของสไตลโรมาเนสก
และโกธิค ดานนอกดูยิ่งใหญและเรียบหรู สวนดานในนั้นประณีตและงดงามดวยงานศิลปะแสนวิจิตรที่ตกแตงอยูทั่ว
วิหารดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเย่ียมชมกันมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานเดินทางสูเมือง เซอรราวลิล สคริเวยี (Serravalle Scrivia) เพ่ือใหทานได **อิสระชอปปงอยางเต็มที่** ท่ี
แมคอาเธอรเกล็น เอาทเลต็ เซอรราวิลล (McArthurGlen Outlet Serravalle) อีกหน่ึงแหลงชอปปงสินคาแบรนด
เนมท่ีไมควรพลาด ภายในมีรานคาพรอมใหบริการและเลือกซ้ือมากถึง 240 รานคาแบรนดดังจากท่ัวโลก ไมวาจะ
เปน Armani, Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, Diesel, Fendi, Gucci, Puma และอีกมากมาย พรอมดวย
ขอเสนอชั้นดีดวยการลดราคาสูงสุด 70% ใหไดชอปปงกันไดอยางจุใจ

เย็น  อิสระอาหารค่ํา ตามอัทธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปง
มุงหนาสู มิลาน (Milan) เท่ียวชมหนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เปนศูนยกลางท้ังทางดานการคา ศิลปะ
เศรษฐกิจ และการศึกษา และไดช่ือวาเปน เมืองหลวงแหงแฟช่ันและการออกแบบ
นําทานเขาสูที่พัก ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน

วนัทีแ่ปดมลิาน – มหาวหิารมลิาน พิอาซซา เดล ดโูอโม – Galleria Vittorio Emanuele – สนามบนิ
เชา รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เท่ียวชมแลนดมารกของเมืองมิลาน ณ จัตรุัสกลางเมอืง
(Piazza del Duomo) ท่ีจัตุรัสแหงน้ีโดดเดนน้ันนอกจากจะเปน
ศูนยกลางเมืองแลว ก็ดวยเพราะเปนสถานที่ตั้งของ มหาวหิารมิ
ลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจําเมืองขนาดใหญแหงน้ี
คือโบสถท่ีใหญท่ีสุดในประเทศอิตาลี เดนดวยศิลปะแบบโกธิคท่ี
ตกแตงดานนอกดวยยอดแหลมจํานวนมากถึง 135 ยอด พรอม
ดวยรูปแกะสลักจากหินออนจํานวนมากท่ีประดับอยูโดยรอบ ท่ี
บริเวณจัตุรัสแหงน้ียังมีสัญลักษณเดนอยู น่ันก็คือ อนุสาวรยีพระเจาเอม็มานเูอลที ่2 (Monument to Vittorio
Emanuele II) อนุสาวรียแหงน้ีไดถูกสรางข้ึนในป 1896 เพ่ือเปนเกียรติแดพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูท่ีได
ข้ึนเปนกษัตริยองคแรกของอิตาลีในป 1861 เปนรูปปนทรงมาในอิรยิาบถกําลังออกรบอยูบนแทนหินออน ถายรูป
ดานหนา ปราสาทซฟอรซา (Sforza Castle) จุดหมายท่ีไมควรพลาดเม่ือมาเยือนมิลาน ดวยขนาดท่ีใหญโตทําให
เปนหน่ึงในปอมปราการท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปชวงศตวรรษท่ี 16-17 ปจจุบันภายในเปนพิพิธภัณฑและแกลลอร่ีศิลปะ
สวยๆ แลวแวะถายรูปกับ โรงละครลาสกาลา (La Scala Theatre) โรงละครคูเมืองมิลานมานานกวา 230 ป แหงน้ี
เปนอาคารสีขาวท่ีดูภายนอกแมจะไมสะดุดตาเทาไรนัก แตภายในน้ันอลังการดวยโรงละครขนาดใหญและตกแตง
อยางหรูหรา เปนสถานท่ีแสดงโชวช่ือดังมากมาย ท่ีดานหนาโรงละครสกาลาบริเวณจัตุรัส พิอาซซา เดลลา สกา
ลา น้ีเองท่ีเราจะไดเห็นรูปปน อนสุรณแหงลโีอนารโด ดาวนิซ ี(Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสรางขึ้นเพื่อ
เปนอนุสรณแดลีโอนารโด ดาวินซี นักประดิษฐและนักวิทยาศาตรคนสําคัญของโลก

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อิสระชอปปงที่ Galleria Vittorio Emanuele II ท่ีต้ังอยูทางฝงขวาของมหาวิหารมิลาน เปนหางสรรพสินคาท่ี
เกาแกท่ีสุดในอิตาลี โดยสรางข้ึนในป 1877 มากมายดวยรานคา รานอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ช้ันสอง
ขางทางเดินกวาง ท่ีโดดเดนมากก็คือหลังคาทรงโดมเปนกระจกใส ทําใหสามารถชอปปงไดในทุกสภาพอากาศนํา
ทานสูเมือง โคโม (Como) เมืองท่ีเพียบพรอมดวยทัศนียภาพอันงดงาม ท้ังเทือกเขาแอลปสูง และทะเลสาบโคโม ทํา
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ใหเปนแหลงทองเท่ียวยอดฮิต ยังไมนับผลงานศิลปะช้ันเลิศมากมายท่ัวเมือง โบสถเกาแก โรงละคร และพิพิธภัณฑ
อีกมากมายใหไดเท่ียวชมกันอยางจุใจ นําทานเท่ียวชมเมือง โคโม ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม ทะเลสาบมีขนาด
ใหญเปนอันดับที ่3 ของอิตาลี ดวยพื้นที่กวางถึง 146 ตารางกิโลเมตร และดวยความลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ทํา
ใหเปนหน่ึงเปนทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดของทวีปยุโรปเลยทีเดียว
ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบนิมลิาน เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ

21.20 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 92 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)

วันทีเ่กา ดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภูมิ
06.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง
09.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK 372

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ

……………………………………………………………………………………………………………

อัตราคาบริการ

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 10,000 บาท

อัตรานี้รวม
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ
✓ คารถปรบัอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

วนัเดินทาง ราคา

เมษายน 30 เม.ย. – 8 พ.ค. 62

45,900
พฤษภาคม

7 – 15 พ.ค. 62
14 – 22 พ.ค. 62
21 – 29 พ.ค. 62

28 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62

กันยายน
14-22 ก.ย. 62

28 ก.ย.-6 ต.ค. 62

ตุลาคม
5-13 ต.ค. 62
12-20 ต.ค. 62

กรกฎาคม 23-31 ก.ค. 62
49,900.-

สิงหาคม 6-14 ส.ค. 62
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อัตรานี้ไมรวม
✗ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทานั้น)
✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกาํหนดให 30 กโิลกรัมตอหนึ่งคน
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมในหองพัก
✗ คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ คาทิปหวัหนาทัวรไทย ข้ันตํ่า 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในการจองทวัร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม
สําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ
หาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทาน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ
หาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทาน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

เอกสารทีต่องใชในการยืน่วซีา
1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทางกลับเขาสูประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา
ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
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2. รปูถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6
เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา)
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน

3.2 สาํเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถามี)

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วัน
เดือนปท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กาํหนด
5. กรณีเปนเจาของกิจการ

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรบัรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของ
บริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให
ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อ
แสดงใหเหน็วามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เม่ือกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวนั**
7. กรณีท่ีบรษัิทของทานเปนผูรบัผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว
ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
รายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา

จะตองมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบันการศกึษา ภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทานน
9. กรณีที่เด็กอายุตากวา 20 ป

9.1 ไมไดเดนิทางไปกบับดิา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึง่
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (เปนภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดนิทางไปกบับดิา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร  **
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรยีกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
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หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษัิทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษัิท
12. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการยนวีซาได

** ทางบรษิทัไมมนีโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจายเพ่ิมเตมิใบละ 500 บาท **
รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น

ระยะเวลาในการยนื 15 วนัทาํการ

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศูนยย์นืวซี่า ตามวนัและเวลาทนีดัหมาย

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ

ชอื-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์).................................................................................................................

ชอื-นามสกุล (เดมิ) .......................................................................................................................................

ทอียู.่...............................................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................

E-Mail...........................................................................................................................................................

สถานะ ¨ สมรส ¨ โสด ¨ หยา่ร้าง ¨ แยกกนัอยู่

เลขทพีาสปอร์ต................................................... วนัหมดอาย.ุ.....................................................................

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี...................................................................................

สถานททีาํงาน..............................................................................................................................................

ทอียูส่ถานททีาํงาน.......................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัทท์ทีาํงาน.................................................

การเดนิทางในครงันที่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม่ ..........................................................................................

ชอืผูอ้อกค่าใชจ่้าย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์....................

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรอืไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................

¨  ไม่เคย

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิวมือเพือทาํวีซ่าหรือไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................

¨  ไม่เคย

** หากเคยแสกนลายนิวมอืแล้ว กรุณาถ่ายรปูหน้าวซ่ีาเพอืใหเ้จ้าหน้าทตีรวจสอบ **


