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

พิเศษ น่ังกระเชาสูยอดเขา Auiguille du Midi

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ
17.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาที่ใหการตอนรับ

และอํานวยความสะดวก
20.35 น.   ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)

วันที่สอง ดูไบ – ปารีส – จัตุรัสคองคอรด – หอไอเฟล – ลองเรือแมน้ําแซน - ถนนช็องเซลิเซ
00.50 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
03.20 น. ออกเดินทางสูเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK71 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.00 น. เดินทางถึง ปารีส ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง กอนจะออกเดินทางไปยังตัวเมืองปารีส เมืองแหงแสงสีและความ

ศิวิไลซ เพ่ือชมเมืองสําคัญและศูนยกลางยุโรปต้ังแตสมยัศตวรรษท่ี 17 จนถึงปจจุบัน แนนอนวามาถึงปารีสแลว
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ก็ตองไมพลาดที่จะไปแวะถายรูปกับน่ึงในแลนดมารกของปารีส ประตูชัยอารคเดอทรียงฟ (Are de
Triomphe) อนุสรณสถานแหงชัยชนะขนาดใหญแหงนี้
ตั้งอยูใจกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place Charles
de Gaulle) จุดเริม่ตนของถนน 12 สายสาํคัญของปารสี
จากน้ันนําทานชมและถายรูปกับสัญลักษณคูบานคูเมือง
หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรหรือสูง
เทากับตึก 81 ชั้นแหงนี้เคยไดชื่อวาเปนสิ่งกอสรางที่สูง
ที่สุดในโลกมาแลวในชวงป 1889 และเปนแลนดมารก
คูบานคู เมืองปารีสมาตลอด  130 กวาป  อีกหนึ่ ง
เอกลักษณคือหอไอเฟลนั้นสรางขึ้นดวยเหล็กหลาเกือบ
ท้ังหมด ดานบนยังเปนจุดชมวิวช้ันเย่ียม พรอมดวยรานอาหารสุดแสนโรแมนติกอีกดวย ผานชม จัตุรัสเดอลา
คองคอรด (Place de la Concorde) อีกหน่ึงจัตุรัสใหญใจกลางเมืองท่ีสําคัญไมแพกัน ในอดีตน้ันบริเวณน้ีเคย
เปนลานประหาร แมกระทัง่บุคคลสาํคัญอยางกษัตริยหลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวเน็ต ก็ถูกประหารท่ีน่ี
แตปจจบัุนจัตุรสัแหงน้ีมักคับค่ังไปดวยนักทองเทีย่ว และเปนจุดนัดพบยอดนิยมอีกแหงหน่ึงในเมือง จัตุรัสน้ีกิน
พ้ืนท่ีกวางถึง 76,000 ตารางเมตร ถือเปนจัตุรัสท่ีใหญท่ีสดุในฝร่ังเศส กลางจัตุรสัน้ันโดดเดนเสาโอเบลิสกขนาด
ใหญทีไ่ดรับมอบมาจากอียิปตในชวงศตวรรษท่ี 19 และ 2 นํ้าพุท่ีออกแบบมาอยางงดงาม

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกทาน ลองเรือแมนํ้าแซน แมนํ้าสายหลกัท่ีไหลผานปารสี น่ังเรือชมความสวยงามของปารีส โดยเรือจะนํา
เราชมอาคารสวยสถาปตยกรรมยุโรป มองเหน็อาคารรัฐสภา ลอดใตสะพานใหญ ไดชมหอไอเฟลในอีกมมุ สัมผสั
วิถีชีวิตของชาวปารีสไดชัดเจนตลอดริมแมนํ้า**อิสระชอปปง** ณ ถนนสายดัง ถนนชองเซลิเซ (Champs-
Elysees) ถนนที่นักชอปปงทุกคนตองรูจักดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปดวยรานคา
มากมาย เต็มไปดวยแบรนดช้ันนําใหไดเลอืกชอปกันอยางเต็มท่ี เพราะหน่ึงในจุดเดนของปารีสก็ตองบอกวาเปน
แหลงชอปปงช้ันนําน่ีเอง

 เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีสาม ปารีส – พิพธิภัณฑลูฟวร – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเที่ยวชมในตัวเมืองปารีส แวะไปถายภาพมหาวิหารสําคัญของกรุงปารีส มหาวิหารนอรธเทอดาม
(Notre Dame Cathedral) เปนวิหารในศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนโบสถสไตลโกธิคที่
สวยงามและอลังการ มหาวิหารแหงน้ีสรางข้ึนคร้ังแรก
ต้ังแตป  ค.ศ .1163 กอนจะเสร็จ ส้ินในป  1345
ภายนอกโดดเดนดวยหอคอยคูสูง 69 เมตร สวน
ภายในก็สวยไมแพกันดวยกระจกสีที่ทําออกมาได
อย างประณีตงดงาม   กอนไปถายรูปด านหนา
พิพิธภัณฑลูฟวร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ
ศิลปะที่มีขนาดใหญที่สุดในฝรั่งเศส โดดเดนดวยโดม
กระจกท่ีเปนท้ังทางเขาและไฮไลทของพิพิธภัณฑ ภายในน้ันมีผลงานศิลปะรวบรวมเอาไวมากกวา 380,000 ช้ิน
อสิระทุกทานชอปปงสินคา Duty Free ที่ราน เบนลักซ (Benlux) รานคาที่มากมายดวยสินคาชั้นนําจากแบ
รนดดัง ในราคาปลอดภาษี ไมวาจะเปนนํ้าหอม เคร่ืองสําอาง นาฬิกา เครือ่งประดับ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไมวา
จะเปน Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนดใหเลือกซือ้

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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อิสระชอปปงที่ หางสรรพสินคา Galeries Lafayette หางสรรพสินคาขนาดใหญ ทั้ง 9 ชั้นน้ันแนนขนัดไป
ดวยสินคาแบรนดตางๆ แถมยังสามารถทํา Tax Refund ไดท่ีหางน้ีไดเลยดวย สะดวกมาก

  ** อิสระอาหารคํ่า ** เพ่ือความสะดวกในการชอปปง
  นําทานเขาสูท่ีพัก Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีส่ี  ปารีส – La Vallee Village Outlet – ดิฌง
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางไปยังเมือง เซอรริส (Serris) เพื่อไปชอปปงกันใหเต็มที่ที่
La Vallee Village Outlet เอาทเลทกลางแจงที่อัดแนนไปดวย
สินคาและแบรนดคุณภาพจากท่ัวโลกกวา 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 แถมเปนเอาทเลทที่อยูหางจากปารีส
เพียงแค 30 นาที และราคาโปรโมช่ันท่ีรับรองวาถูกใจขาชอปท้ังหลาย
แนนอน **อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการชอปปง**
แลวนําทานเดินทางสูเมือง ดิฌง (Dijon) เมืองทางตะวันออกของ
ฝรั่งเศส เปนหนึ่งในหัวเมืองหลักของภูมิภาคนี้ เมืองดิฌงนั้นสามารถ
สืบยอนประวัติไปไดถึงยุคนีโอลิธิค กอนท่ีชาวโรมันจะเขามาต้ังถ่ินฐาน
และเมืองดิฌงกค็อยๆ ขยับขยายเรื่อยมาจนถึงชวงศตวรรษที่ 15 ที่
เมืองดิฌงรุงเรอืงถึงทีสุ่ด เปนหน่ึงในเมืองศูนยกลางของยุโรป ท้ังทางดานศิลปะ การศึกษา และวิทยาศาสตร มา
จนถึงปจจุบัน

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Holiday Inn Express Dijon หรือระดับเดียวกัน

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

นําทานเดินทางสูเมือง อานซี (Annecy) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบที่แฝงเสนหเอาไวมากมาย การันตีความงามดวย
สมญานามวา “เวนิสแหงเทือกเขาแอลป” เพราะเมืองเกาแก
แหงน้ีจะมีคลองเล็กคลองนอยแทรกอยูทั่วๆ เมือง ดูไปแลว
คลายเมืองเวนิสแหงอิตาลีไมนอย เมืองอานซียังมากดวย
เสนหในแบบฝรั่งเศสที่ย่ิงสรางความนาสนใจใหกับเมืองริม
ทะเลสาบแหง น้ี และนอกจากทัศนียภาพของวิวสวยๆ
โดยรอบแลว ยังมีอาคารบานเรือนเกาแกท่ีอนุรักษเอาไวต้ังแต
ยุคกลางที่เห็นไดทั่วเมืองเปนอีกหนึ่งจุดของเมืองที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกไดอยางดี

กลางวนั รบัประทานอาการกลางวนั ณ ภตัตาคาร
จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมือง เมอแฌฟ (Megeve) เมืองทางฝร่ังตะวันออกเฉียงใตของฝร่ังเศสท่ีโดงดังและ
เปนที่รูจักกันดีในการเปนเมืองแหงสกีรีสอรทใกล ภูเขามองบลังค (Mont Blanc) ภูเขาที่สวยดูยิ่งใหญ และเปน
ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปตะวันตกอีกดวย เมืองเมอแฌฟเปนหมูบานโบราณเล็กๆ กอนจะไดถูกพัฒนาเปนเมอืงในป
1920 ดวยความต้ังใจใหเปนเมืองรีสอรทและทองเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลปของฝรั่งเศสและก็ประสบ
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ความสําเร็จอยางมาก กลายเปนเมืองข้ึนช่ือในดานการเปนแหลงเลนกีฬาฤดูหนาวช้ันเย่ียม แตในฤดูรอนก็
สามารถมาพักผอนกับวิวสวยๆ ทํากิจกรรมเดินปา ตกปลา และเลนกอลฟ ไดเชนกัน นําทานเท่ียวชมเมืองเมอ
แฌฟ เพราะนอกจากจะเปนเมืองแหงรีสอรทท่ีมากดวยบรรยากาศชิลลๆ  อากาศบริสุทธ์ิ พรอมดวยวิวสวยๆ ของ
ภูเขามองบลังคแลว เมืองเมอแฌฟยังมีเสนหของความเปนเมืองเกาหลงเหลืออยู เห็นไดจากโบสถโกธิคโบราณ
จากศตวรรษท่ี 12 บานหินเกาแก และศาลาวาการเมืองเปนตน
นําทานเดินทางสูเมือง ชาโมนิกส (Chamonix)
ที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของภูเขามองบลังคนี้ เปน
หนึง่ในสกีรีสอรทที่ไดชื่อวาเกาแกที่สุดใน เคยใช
เปนสถานที่จัดการแขงขันโอลิมปกฤดูหนาวในป
1924 ดวย ชาโมนิกซมีลานสกีไดมาตรฐานและ
แวดลอมดวยทิวทัศนของภูเขาสูงรายลอม
โดยเฉพาะภูเขามองบลังคที่ไดช่ือวาสูงที่สุดใน
ยุโรปตะวันตก นอกจากน้ีอาคารบานเรือนใน
สไตลฝรั่งเศสยังสวยงามและเปนทัศนียภาพที่
ยอดเย่ียมของรสีอรทแหงน้ีดวย บริเวณโดยรอบจะมีแหลงสกมีากมายใหเลือกเลนตามความชอบและความถนัด
ชาโมนิกซมีลานสกีหลายลักษณะใหนักทองเท่ียวเลอืกตามความชํานาญ ท้ังมือใหมและมืออาชีพท่ีตองการความ
ทาทาย ใหทานไดเดินเลนชมเมอืงท่ีมภูีเขามองบลังคทีต้ั่งตระหงานเปนฉากหลังแสนงดงาม ชมรานคา รานขาย
ของท่ีระลึก หรอืจะน่ังชิลลทีค่าเฟบรรยากาศดีๆ ก็ทําไดตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Mercure Chamonix Les Bossons หรือระดับเดียวกัน

วันท่ีหก ชาโมนิกส - ยอดเขา Auiguille du Midi – ทูริน
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 นําทานข้ึนเคเบิ้ลคาร เ พ่ือไตระดับขึ้นไปยัง
สถานี Auiguille du Midi ของภูเขามองบลังค
ที่มีระดับความสูงท่ีสุดคือ 3,842 เมตร เคเบิ้ล
คารนี้จัดไดวาเปนเคเบิ้ลคารที่สูงที่สุดในโลก ที่
สถานีน้ีก็เปนอีกหนึ่งจุดชมทิวทัศนสุดอลังการ
เพราะสามารถชม ยอดเขามองบลังค ยอดเขาที่
ครองตําแหนงยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในทวีปยุโรป ดวย
ความสูงถึง 4,807 เมตร และสูงเปนอันดับที่ 11
ของโลก นอกจากนียั้งสามารถเห็นแนวเทือกเขาใหญเรียงเปนทิวแถว ทําใหยอดเขานี้เปนจุดหมายยอดฮิตของ
นักทองเที่ยวทั่วโลก และไฮไลทอีกอยางบนสถานีนี้ก็คือ The Step in the Viod หองพื้นกระจกที่ยื่นออกมา
นอกตัวอาคาร หากข้ึนไปยืนตรงน้ันจะมองเห็นพื้นเบ้ืองลางท่ีอยูตํ่าลงไปกวา 3,000 เมตรไดอยางชัดเจน แถม
ดวยวิวสวยๆ เกือบ 270 องศาที่ไมมอีะไรมาบดบัง แมจะนาต่ืนเตนและหวาดเสียวแตก็คุมกับวิวสวยๆ และรูป
เกๆ ที่จะไดเปนที่ระลึกกลับบานไป

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากน้ันนําทานสูเมือง ทูริน (Turin) อีกหน่ึงหัวเมืองใหญทางภาคเหนือของอิตาลี เปนเมอืงท่ีมคีวามสําคัญอยาง
มากในดานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และเคยเปนถึงเมืองหลวงแหงแรกของประเทศอิตาลี เมืองทูรินน้ันมากมาย
ไปดวยประวัติศาสตรเกาแก กรุนดวยกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ลนเหลือ และยังเปนเมืองที่จะสามารถพบเห็น
สถาปตยกรรมจากหลายยุค หลายสไตลไดเกือบทั่วทุกมุมเมือง นําทานเที่ยวชมเมืองทูรินที่ จัตุรัสซานคารโล
(Piazza San Carlo) หน่ึงในจตุัรัสหลักกลางเมืองของทูรนิ สรางข้ึนต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 16 โดยออกแบบให
จัตุรัสและบริเวณโดยรอบใหเปนสไตลบาโรค จัตุรัสนี้เปนจุดรวมพลและชุมนุมของชาวเมืองมาตั้งแตโบราณ
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ปจจุบันก็ยังคงความสําคัญดวยการเปนสถานที่จัดงาน
สําคัญๆ ไมวาจะเปนงานเทศกาล คอนเสิรต พาเหรด
และอี ก ม ากม า ย  จุ ด เ ด น ขอ ง จั ตุ รั ส แห ง นี้ อ ยู ที่
อนุสาวรีย เ อ็มมานูเอล ฟลลิ เ บิรท  (Emmanuel
Philibert) รูปสลกับรอนซของดยุคแหงซาวอยในทาทาง
ขี่มาออกศึก ที่ตั้งอยูใจกลางจัตุรัส บริเวณโดยรอบจัตุรัส
น้ันเปนอาคารปดลอม  4 ดานที่มากมายไปดวย
รานอาหาร คาเฟ รานคาทั้งแบรนดเนม และแบรนด
พื้นเมืองก็มีใหเลือกชม

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Novotel Turin หรือระดับเดียวกัน

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

เดินทางสูเมือง เจนัว (Genoa) เมืองหลวงของจังหวัดลิกูเรีย (Liguria) ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี
และยังเปนเมอืงท่ีมีขนาดใหญอันดับ 6 ของอิตาลีอีกดวย
และดวยตําแหนงที่ตั้งที่อยูติดทะเล ทําใหเมืองเจนัวเปน
เมืองทาที่สําคัญมากในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนมา
ต้ังแตโบราณจนถึงปจจุบัน นําทานเที่ยวชมเมืองเจนัว
จัตุรัสเฟอรราริ (Piazza De Ferrari) จัตุรัสหลักของ
เมืองเจนัว ต้ังอยูใจกลางเมืองเปนเหมือนตัวแบงระหวาง
ยานเมืองเกาทีม่ากมายไปดวยประวัติศาสตรหลายรอยป
กับยานเมืองใหมที่แสนทันสมัยไมแพเมืองใหญอื่นๆ
จัตุรัสเฟอรราร่ีน้ันโดดเดนดวยแลนดมารกหลกัก็คือ นํ้าพุ
ขนาดใหญใจกลางจัตุรัส ที่รายลอมไปดวยอาคารเกาแก และพระราชวังมากมายที่ลวนล้ําคาทั้งดานความงาม
และประวัติศาสตร ไมไกลจากจัตุรัสเฟอรราริก็จะพบอีกหนึ่งแลนดมารกของเมืองคือ มหาวิหารเจนัว (Genoa
Cathedral) หรือชื่อเต็มๆ กค็ือ มหาวิหารแหงเซนตลอวเรนซ (Cathedral of Saint Lawrence) มหาวิหารใน
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคทแหงนี้ไดสรางขึ้นต้ังแตชวงศตวรรษที่ 12-14 ดวยสไตลการตกแตงที่
ผสมผสานแตลงตัวและเขากันอยางนาท่ึงของสไตลโรมาเนสกและโกธิค ดานนอกดูย่ิงใหญและเรียบหรู สวนดาน
ในน้ันประณีตและงดงามดวยงานศิลปะแสนวิจิตรท่ีตกแตงอยูท่ัววิหารดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเย่ียมชมกัน
มากมาย

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นําทานเดินทางสูเมือง เซอรราวิลล สคริเวีย (Serravalle Scrivia) เพื่อใหทานได **อิสระชอปปงอยาง
เต็มท่ี** ที่ แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล (McArthurGlen Outlet Serravalle) อีกหนึ่งแหลงช
อปปงสินคาแบรนดเนมทีไ่มควรพลาด ภายในมีรานคาพรอมใหบริการและเลือกซ้ือมากถึง 240 รานคาแบรนด
ดังจากทั่วโลก ไมวาจะเปน Armani, Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, Diesel, Fendi, Gucci,
Puma และอีกมากมาย พรอมดวยขอเสนอชั้นดีดวยการลดราคาสูงสุด 70% ใหไดชอปปงกันไดอยางจุใจ **
อิสระอาหารคํ่า ** ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปง
มุงหนาสู มิลาน (Milan) เทีย่วชมหนึง่ในเมืองหลกัของประเทศอิตาลี เปนศูนยกลางทั้งทางดานการคา ศิลปะ
เศรษฐกิจ และการศึกษา และไดชื่อวาเปน เมืองหลวงแหงแฟชั่นและการออกแบบ
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน
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วันท่ีแปด มิลาน – มหาวิหารมิลาน พอิาซซา เดล ดโูอโม – Galleria Vittorio Emanuele – สนามบิน
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เที่ยวชมแลนดมารกของเมืองมิลาน ณ จัตุรัสกลางเมือง (Piazza del Duomo) ที่จัตุรัสแหงนี้โดดเดนนั้น
นอกจากจะเปนศูนยกลางเมืองแลว ก็ดวยเพราะ
เปนสถานที่ ต้ังของ มหาวิหารมิลาน (Milan
Cathedral) มหาวิหารประจําเมืองขนาดใหญ
แหงนีคื้อโบสถที่ใหญที่สุดในประเทศอิตาลี เดน
ดวยศิลปะแบบโกธิคที่ตกแตงดานนอกดวยยอด
แหลมจํานวนมากถึง 135 ยอด พรอมดวยรูป
แกะสลักจากหินออนจํานวนมากที่ประดับอยู
โดยรอบ ท่ีบริเวณจัตุรสัแหงน้ียังมีสญัลักษณเดน
อยู น่ันก็คือ อนุสาวรียพระเจาเอ็มมานูเอลท่ี 2
(Monument to Vittorio Emanuele II)
อนุสาวรียแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นในป 1896 เพื่อเปนเกียรติแดพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูที่ไดขึ้นเปน
กษัตริยองคแรกของอิตาลีในป 1861 เปนรูปปนทรงมาในอิริยาบถกําลังออกรบอยูบนแทนหินออน ถายรูป
ดานหนา ปราสาทซฟอรซา (Sforza Castle) จุดหมายท่ีไมควรพลาดเม่ือมาเยือนมิลาน ดวยขนาดท่ีใหญโตทํา
ใหเปนหน่ึงในปอมปราการท่ีใหญท่ีสดุในยุโรปชวงศตวรรษท่ี 16-17 ปจจบัุนภายในเปนพิพิธภัณฑและแกลลอร่ี
ศิลปะสวยๆ แลวแวะถายรูปกับ โรงละครลาสกาลา (La Scala Theatre) โรงละครคูเมืองมิลานมานานกวา
230 ป แหงน้ีเปนอาคารสีขาวท่ีดูภายนอกแมจะไมสะดุดตาเทาไรนัก แตภายในน้ันอลังการดวยโรงละครขนาด
ใหญและตกแตงอยางหรูหรา เปนสถานที่แสดงโชวช่ือดังมากมาย ที่ดานหนาโรงละครสกาลาบริเวณจัตุรัส พิ
อาซซา เดลลา สกาลา นี้เองที่เราจะไดเห็นรูปปน อนุสรณแหงลีโอนารโด ดาวินซี (Statue of Leonardo
Da Vinci) โดยสรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณแดลีโอนารโด ดาวินซี นักประดิษฐและนักวิทยาศาตรคนสําคัญของโลก

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระชอปปงท่ี Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั้งอยูทางฝงขวาของมหาวิหารมิลาน เปนหางสรรพสินคา
ที่เกาแกที่สุดในอิตาลี โดยสรางขึ้นในป 1877 มากมายดวยรานคา รานอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชั้น
สองขางทางเดินกวาง ที่โดดเดนมากก็คือหลังคาทรงโดมเปนกระจกใส ทําใหสามารถชอปปงไดในทุกสภาพ
อากาศนําทานสูเมือง โคโม (Como) เมืองท่ีเพียบพรอมดวยทัศนียภาพอันงดงาม ท้ังเทือกเขาแอลปสูง และ
ทะเลสาบโคโม ทําใหเปนแหลงทองเท่ียวยอดฮิต ยังไมนับผลงานศิลปะช้ันเลิศมากมายท่ัวเมือง โบสถเกาแก โรง
ละคร และพิพิธภัณฑอีกมากมายใหไดเท่ียวชมกันอยางจุใจ นําทานเท่ียวชมเมือง โคโม ชมวิวสวยๆ รมิทะเลสาบ
โคโม ทะเลสาบมขีนาดใหญเปนอันดับท่ี 3 ของอิตาลี ดวยพ้ืนท่ีกวางถึง 146 ตารางกิโลเมตร และดวยความลึก
สูงสดุถึง 400 เมตร ทําใหเปนหน่ึงเปนทะเลสาบท่ีลกึท่ีสดุของทวีปยุโรปเลยทีเดียว
ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบินมิลาน เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

21.20 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK92 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันท่ีเกา ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
06.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครือ่งบนิ)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

******************************************
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อัตราคาบริการ

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท

อัตราน้ีรวม
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ
✓ คารถปรับอากาศ และบรกิารนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามทีร่ะบใุนรายการ
✓ คาอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)

อัตราน้ีไมรวม
✗ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทาน้ัน)
✗ คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกนิกวาสายการบนิกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรดี และคาเคร่ืองด่ืมในหองพัก
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ข้ันต่ํา 100 บาท / วัน / คน

เง่ือนไขในการจองทัวร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน)
พรอมสําเนาหนังสอืเดินทาง
2. ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลกิกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทัง้หมด
2.ยกเลกิกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบือ้งตน 5,000 บาท

วันเดินทาง ราคา

กันยายน
14-22 ก.ย. 62

28 ก.ย.-6 ต.ค. 62
45,900

ตุลาคม
5-13 ต.ค. 62

12-20 ต.ค. 62

พฤศจิกายน
9-17 พ.ย. 62

30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62 47,900

ธันวาคม 6-14 ธ.ค. 62

New Year 2020 28 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 62 60,900
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3.ยกเลกิกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงนิมัดจําทัง้หมด
4.ยกเลกิกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทัง้หมด
5.ยกเลกิกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทัง้หมด

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงนิโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจรงิ
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสยั และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสยีหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมอืง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสรจ็ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ หรอืถูกปฏิเสธการเขาประเทศไม
วากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงนิมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวา
ทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงนิโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจรงิ
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสยั และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสยีหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมอืง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสรจ็ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ หรอืถูกปฏิเสธการเขาประเทศไม
วากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงนิมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวา
ทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

เอกสารท่ีตองใชในการย่ืนวีซา
1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทางกลับเขาสูประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลม
เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน
6 เดือน ไมสวมใสเคร่ืองประดับและแวนสายตา)
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
   3.1 สําเนาทะเบยีนบาน

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สาํเนาบัตรขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (ถามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่นช่ือหรือนามสกุล (ถามี)

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัททีท่านทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน
วันเดือนปท่ีเริม่ทํางานกบับรษัิทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกาํหนด
5. กรณีเปนเจาของกิจการ

ขอใบทะเบยีนการคา และหนังสอืรับรองทีคั่ดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงิน
ของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ในกรณีที่ผูอ่ืนเปนคนออกคาใชจาย
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ให ตองมีหลักฐานเช่ือมโยงความสมัพันธพรอมย่ืนเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจาํนวนไมตํ่ากวา 6 หลัก
เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมรับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว
ทางบรษัิทฯ จะตองออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดย
ระบรุายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานน
9. กรณีท่ีเด็กอายุตากวา 20 ป

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (เปนภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบดิา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบดิา / มารดา
- หลกัฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพนัธระหวางผูเดินทางกบัผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบดิา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบดิา / มารดา
- หลกัฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันท่ีมายืน่ขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร **
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และ
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษัิทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพือ่ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเรือ่งวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษัิท
12. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมดัจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการยนวีซาได

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ

ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนวมือ ณ ศูนยย่ืนวีซา ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย

กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ

ชื่อ-นามสกุล (ตามหนาพาสปอรต).................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................

ที่อยู................................................................................................................................................................

เบอรโทรศัพท..................................................... เบอรมอืถือ........................................................................

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

สถานะ ¨ สมรส ¨ โสด ¨ หยาราง ¨ แยกกันอยู

เลขที่พาสปอรต................................................... วันหมดอาย.ุ.....................................................................

วัน/เดือน/ป เกิด............................................. อาชพี...................................................................................

สถานที่ทาํงาน..............................................................................................................................................

ที่อยูสถานทีท่ํางาน.......................................................................................................................................

เบอรโทรศัพททีท่ํางาน.................................................

การเดินทางในครั้งน้ีทานออกคาใขจายเองหรอืไม ..........................................................................................

ชื่อผูออกคาใชจาย .............................................................................................. ความสัมพันธ ....................

ในชวงระยะ 3 ปท่ีผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม

¨  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอาย.ุ..............................

¨  ไมเคย

ในชวงระยะ 3 ปท่ีผานมา ทานเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทําวีซาหรือไม

¨  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอาย.ุ..............................

¨  ไมเคย

** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ **


