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ปารีส – ชอปปง La Vallee Village Outlet – ดิฌง
อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส – ทูริน – เจนัว – มิลาน
พิเศษ นัง่ กระเชาสูย อดเขา Auiguille du Midi

วันแรก

17.00 น.
20.35 น.

วันที่สอง
00.50 น.
03.20 น.
08.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาที่ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK373 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)

ดูไบ – ปารีส – จัตุรัสคองคอรด – หอไอเฟล – ลองเรือแมน้ําแซน - ถนนช็องเซลิเซ

แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ออกเดินทางสูเ มืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK71 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ปารีส ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง กอนจะออกเดินทางไปยังตัวเมืองปารีส เมืองแหงแสงสีและความ
ศิวไิ ลซ เพือ่ ชมเมืองสําคัญและศูนยกลางยุโรปตัง้ แตสมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงปจจุบนั แนนอนวามาถึงปารีสแลว
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เทีย่ ง

เย็น

วันทีส่ าม
เชา

เทีย่ ง

ก็ต องไม พลาดที่ จ ะไปแวะถา ยรู ป กั บ นึ่ง ในแลนดม าร กของปารี ส ประตู ชั ย อาร คเดอทรี ย งฟ (Are de
Triomphe) อนุสรณสถานแหงชัยชนะขนาดใหญแหงนี้
ตั้งอยูใจกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place Charles
de Gaulle) จุดเริม่ ตนของถนน 12 สายสําคัญของปารีส
จากนัน้ นําทานชมและถายรูปกับสัญลักษณคูบานคูเมือง
หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอยสูง 324 เมตรหรือสูง
เทากับตึก 81 ชั้นแหงนี้เคยไดชื่อวาเปนสิ่งกอสรางที่สูง
ที่สุดในโลกมาแลวในชวงป 1889 และเปนแลนดมารก
คู บ า นคู เ มื อ งปารี ส มาตลอด 130 กว า ป อี ก หนึ่ ง
เอกลักษณคือหอไอเฟลนั้นสรางขึ้นดวยเหล็กหลาเกือบ
ทัง้ หมด ดานบนยังเปนจุดชมวิวชัน้ เยี่ยม พรอมดวยรานอาหารสุดแสนโรแมนติกอีกดวย ผานชม จัตุรัสเดอลา
คองคอรด (Place de la Concorde) อีกหนึง่ จัตรุ สั ใหญใจกลางเมืองทีส่ าํ คัญไมแพกนั ในอดีตนัน้ บริเวณนีเ้ คย
เปนลานประหาร แมกระทัง่ บุคคลสําคัญอยางกษัตริยห ลุยสท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวเน็ต ก็ถกู ประหารที่น่ี
แตปจ จุบนั จัตรุ สั แหงนีม้ กั คับคัง่ ไปดวยนักทองเทีย่ ว และเปนจุดนัดพบยอดนิยมอีกแหงหนึ่งในเมือง จัตรุ ัสนี้กิน
พืน้ ทีก่ วางถึง 76,000 ตารางเมตร ถือเปนจัตรุ ัสทีใ่ หญทส่ี ดุ ในฝรัง่ เศส กลางจัตรุ สั นัน้ โดดเดนเสาโอเบลิสกขนาด
ใหญทีไ่ ดรบั มอบมาจากอียปิ ตในชวงศตวรรษที่ 19 และ 2 น้าํ พุทอ่ี อกแบบมาอยางงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกทาน ลองเรือแมน้ําแซน แมนาํ้ สายหลักทีไ่ หลผานปารีส นัง่ เรือชมความสวยงามของปารีส โดยเรือจะนํา
เราชมอาคารสวยสถาปตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใตสะพานใหญ ไดชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัส
วิถีชีวิตของชาวปารีสไดชัดเจนตลอดริมแมน้ํา**อิสระชอปปง** ณ ถนนสายดัง ถนนชองเซลิเซ (ChampsElysees) ถนนที่นักชอปปงทุกคนตองรูจักดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปดวยรานคา
มากมาย เต็มไปดวยแบรนดชน้ั นําใหไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่ เพราะหนึง่ ในจุดเดนของปารีสก็ตอ งบอกวาเปน
แหลงชอปปง ชัน้ นํานีเ่ อง
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พ่ี กั ณ Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน

ปารีส – พิพธิ ภัณฑลฟู วร – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเที่ยวชมในตัวเมืองปารีส แวะไปถายภาพมหาวิหารสําคัญของกรุงปารีส มหาวิห ารนอรธ เทอดาม
(Notre Dame Cathedral) เปนวิหารในศาสนา
คริส ตนิก ายโรมันคาทอลิก เปนโบสถส ไตลโ กธิคที่
สวยงามและอลังการ มหาวิหารแหงนีส้ รางขึน้ ครัง้ แรก
ตั้ ง แต ป ค.ศ.1163 ก อ นจะเสร็ จ สิ้ น ในป 1345
ภายนอกโดดเดนดวยหอคอยคูสูง 69 เมตร สวน
ภายในก็ ส วยไม แ พ กั น ด วยกระจกสี ที่ ทํ า ออกมาได
อย า งประณี ต งดงาม ก อ นไปถ า ยรู ป ด า นหน า
พิพิธภัณฑลู ฟวร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ
ศิลปะที่มีขนาดใหญที่สุดในฝรั่งเศส โดดเดนดวยโดม
กระจกทีเ่ ปนทัง้ ทางเขาและไฮไลทของพิพธิ ภัณฑ ภายในนัน้ มีผลงานศิลปะรวบรวมเอาไวมากกวา 380,000 ชิน้
อิสระทุกทานชอปปงสินคา Duty Free ที่ราน เบนลักซ (Benlux) รานคาที่มากมายดวยสินคาชั้นนําจากแบ
รนดดงั ในราคาปลอดภาษี ไมวา จะเปนน้าํ หอม เครือ่ งสําอาง นาฬิกา เครือ่ งประดับ และอืน่ ๆ อีกมากมาย ไมวา
จะเปน Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนดใหเลือกซือ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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อิสระชอปปงที่ หางสรรพสินคา Galeries Lafayette หางสรรพสินคาขนาดใหญ ทั้ง 9 ชั้นนั้นแนนขนัดไป
ดวยสินคาแบรนดตา งๆ แถมยังสามารถทํา Tax Refund ไดทห่ี า งนีไ้ ดเลยดวย สะดวกมาก
** อิสระอาหารค่าํ ** เพือ่ ความสะดวกในการชอปปง
นําทานเขาสูท พ่ี กั Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน

วันทีส่ ่ี
เชา

เย็น

วันทีห่ า
เชา

กลางวัน

ปารีส – La Vallee Village Outlet – ดิฌง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางไปยังเมือง เซอรริส (Serris) เพื่อไปชอปปงกันใหเต็มที่ที่
La Vallee Village Outlet เอาทเลทกลางแจงที่อัดแนนไปดวย
สิ น ค า และแบรนด คุ ณภาพจากทั่ วโลกกว า 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 และราคาโปรโมชัน่ ทีร่ บั รองวาถูกใจขาชอปทั้งหลาย
แนนอน **อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการชอปปง **
แลวนําทานเดินทางสูเมือง ดิ ฌง (Dijon) เมื อ งทางตะวั น ออกของ
ฝรั่งเศส เปนหนึ่งในหัวเมืองหลักของภูมิภาคนี้ เมืองดิฌงนั้นสามารถ
สืบยอนประวัตไิ ปไดถงึ ยุคนีโอลิธคิ กอนทีช่ าวโรมันจะเขามาตั้งถิน่ ฐาน
และเมืองดิฌงก็คอยๆ ขยับขยายเรื่อยมาจนถึงชวงศตวรรษที่ 15 ที่
เมืองดิฌงรุง เรืองถึงทีส่ ดุ เปนหนึง่ ในเมืองศูนยกลางของยุโรป ทัง้ ทางดานศิลปะ การศึกษา และวิทยาศาสตร มา
จนถึงปจจุบัน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พ่ี กั ณ Holiday Inn Express Dijon หรือระดับเดียวกัน

ดิฌง – อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เ มื อ ง อานซี (Annecy) เมือ งเล็ก ๆ ริม
ทะเลสาบที่แฝงเสนหเอาไวมากมาย การันตีความงามดวย
สมญานามวา “เวนิสแหงเทือกเขาแอลป” เพราะเมืองเกาแก
แหงนี้จะมีคลองเล็กคลองนอยแทรกอยูท่ัวๆ เมือง ดูไปแลว
คลายเมืองเวนิสแหงอิตาลีไมนอย เมืองอานซียัง มากดว ย
เสนหในแบบฝรั่งเศสที่ยิ่งสรางความนาสนใจใหกับ เมืองริม
ทะเลสาบแห ง นี้ และนอกจากทั ศ นี ย ภาพของวิ ว สวยๆ
โดยรอบแลว ยังมีอาคารบานเรือนเกาแกทอ่ี นุรกั ษเอาไวตง้ั แต
ยุคกลางที่เ ห็นไดท่ัวเมืองเปนอีก หนึ่ง จุดของเมือ งที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกไดอยางดี
รับประทานอาการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําทานเดินทางตอสูเ มือง เมอแฌฟ (Megeve) เมืองทางฝรัง่ ตะวันออกเฉียงใตของฝรัง่ เศสทีโ่ ดงดัง และ
เปนที่รูจักกันดีในการเปนเมืองแหงสกีรีสอรทใกล ภูเขามองบลังค (Mont Blanc) ภูเขาที่สวยดูยิ่งใหญ และเปน
ภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในยุโรปตะวันตกอีกดวย เมืองเมอแฌฟเปนหมูบ า นโบราณเล็กๆ กอนจะไดถกู พัฒนาเปนเมืองในป
1920 ดวยความตั้งใจใหเปนเมืองรีส อรทและทองเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลปของฝรั่ง เศสและก็ประสบ
HERMES HOLIDAY CO.,LTD. TEL 02-1026569 / 063-2692961 LINE ID @tourhermes

เย็น

วันทีห่ ก
เชา

เทีย่ ง

ความสําเร็จอยางมาก กลายเปนเมืองขึ้นชื่อในดานการเปนแหลงเลนกีฬาฤดูหนาวชั้นเยี่ยม แตในฤดูรอนก็
สามารถมาพักผอนกับวิวสวยๆ ทํากิจกรรมเดินปา ตกปลา และเลนกอลฟ ไดเ ชนกัน นําทานเที่ยวชมเมืองเมอ
แฌฟ เพราะนอกจากจะเปนเมืองแหงรีสอรททีม่ ากดวยบรรยากาศชิลลๆ อากาศบริสทุ ธิ์ พรอมดวยวิวสวยๆ ของ
ภูเขามองบลังคแลว เมืองเมอแฌฟยังมีเสนหของความเปนเมืองเกาหลงเหลืออยู เห็นไดจ ากโบสถโกธิคโบราณ
จากศตวรรษที่ 12 บานหินเกาแก และศาลาวาการเมืองเปนตน
นําทานเดินทางสูเ มือง ชาโมนิกส (Chamonix)
ที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของภูเ ขามองบลังคนี้ เป น
หนึง่ ในสกีรีสอรทที่ไดชื่อวาเกาแกที่สุดใน เคยใช
เปนสถานที่จัดการแขงขันโอลิมปกฤดูหนาวในป
1924 ดวย ชาโมนิกซมีลานสกีไดมาตรฐานและ
แวดล อ มด ว ยทิ ว ทั ศ น ข องภู เ ขาสู ง รายล อ ม
โดยเฉพาะภูเขามองบลังคท่ีไดช่ือวาสูงที่สุดใน
ยุโรปตะวั นตก นอกจากนี้อ าคารบา นเรือ นใน
สไตลฝรั่ง เศสยังสวยงามและเปนทัศนียภาพที่
ยอดเยีย่ มของรีสอรทแหงนีด้ ว ย บริเวณโดยรอบจะมีแหลงสกีมากมายใหเลือกเลนตามความชอบและความถนัด
ชาโมนิกซมลี านสกีหลายลักษณะใหนกั ทองเทีย่ วเลือกตามความชํานาญ ทัง้ มือใหมและมืออาชีพที่ตอ งการความ
ทาทาย ใหทา นไดเดินเลนชมเมืองทีม่ ภี เู ขามองบลังคทต่ี ง้ั ตระหงานเปนฉากหลังแสนงดงาม ชมรานคา รานขาย
ของทีร่ ะลึก หรือจะนัง่ ชิลลทค่ี าเฟบรรยากาศดีๆ ก็ทาํ ไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พ่ี กั ณ Mercure Chamonix Les Bossons หรือระดับเดียวกัน

ชาโมนิกส - ยอดเขา Auiguille du Midi – ทูรนิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นขึ้ น เคเบิ้ ล คาร เ พื่ อ ไต ร ะดั บ ขึ้ น ไปยั ง
สถานี Auiguille du Midi ของภูเขามองบลังค
ที่มีระดับความสูงที่สุดคือ 3,842 เมตร เคเบิ้ล
คารนี้จัดไดวาเป นเคเบิ้ล คารท่ีสูง ที่สุดในโลก ที่
สถานีน้ีก็เปนอีกหนึ่งจุดชมทิวทัศนสุดอลังการ
เพราะสามารถชม ยอดเขามองบลังค ยอดเขาที่
ครองตําแหนงยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในทวีปยุโรป ดวย
ความสูงถึง 4,807 เมตร และสูงเปนอันดับที่ 11
ของโลก นอกจากนีย้ ังสามารถเห็นแนวเทือกเขาใหญเรียงเปนทิวแถว ทําใหยอดเขานี้เปนจุดหมายยอดฮิตของ
นักทองเที่ยวทั่วโลก และไฮไลทอีกอยางบนสถานีนี้ก็คือ The Step in the Viod หองพื้นกระจกที่ยื่นออกมา
นอกตัวอาคาร หากขึน้ ไปยืนตรงนัน้ จะมองเห็นพื้นเบื้องลางที่อยูตํ่าลงไปกวา 3,000 เมตรไดอยางชัดเจน แถม
ดวยวิวสวยๆ เกือบ 270 องศาที่ไมมอี ะไรมาบดบัง แมจะนาตื่นเตนและหวาดเสียวแตก็คุมกับวิวสวยๆ และรูป
เกๆ ที่จะไดเปนที่ระลึกกลับบานไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําทานสูเ มือง ทูรนิ (Turin) อีกหนึง่ หัวเมืองใหญทางภาคเหนือของอิตาลี เปนเมืองทีม่ คี วามสําคัญอยาง
มากในดานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และเคยเปนถึงเมืองหลวงแหงแรกของประเทศอิตาลี เมืองทูรนิ นัน้ มากมาย
ไปดวยประวัติศาสตรเกาแก กรุน ดวยกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ลนเหลือ และยังเปนเมืองที่จะสามารถพบเห็น
สถาปตยกรรมจากหลายยุค หลายสไตลไดเกือบทั่วทุกมุมเมือง นําทานเที่ยวชมเมืองทูรินที่ จัตุรัสซานคารโล
(Piazza San Carlo) หนึง่ ในจัตรุ สั หลักกลางเมืองของทูรนิ สรางขึน้ ตัง้ แตสมัยศตวรรษที่ 16 โดยออกแบบให
จัตุรัสและบริเวณโดยรอบใหเปนสไตลบาโรค จัตุรัสนี้เปนจุดรวมพลและชุมนุมของชาวเมืองมาตั้งแตโบราณ
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เย็น

วันที่เจ็ด
เชา

เที่ยง

ปจจุบันก็ยังคงความสําคัญดวยการเปนสถานที่จัดงาน
สําคัญๆ ไมวาจะเปนงานเทศกาล คอนเสิรต พาเหรด
แ ล ะ อี ก ม า ก ม า ย จุ ด เ ด น ข อ ง จั ตุ รั ส แ ห ง นี้ อ ยู ที่
อนุ ส าวรี ย เ อ็ ม มานู เ อล ฟ ล ลิ เ บิ ร ท (Emmanuel
Philibert) รูปสลักบรอนซของดยุคแหงซาวอยในทาทาง
ขี่มาออกศึก ที่ตั้งอยูใจกลางจัตุรัส บริเวณโดยรอบจัตุรัส
นั้ น เป น อาคารป ด ล อ ม 4 ด า นที่ ม ากมายไปด ว ย
รานอาหาร คาเฟ รานคา ทั้งแบรนดเนม และแบรนด
พื้นเมืองก็มีใหเลือกชม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท พ่ี กั ณ Novotel Turin หรือระดับเดียวกัน

ทูริน – เจนัว – เซอรราวิลล สคริเวีย - แมคอารเธอร เกลน เอาทเล็ต

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเ มือง เจนัว (Genoa) เมืองหลวงของจังหวัดลิกูเรีย (Liguria) ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี
และยังเปนเมืองที่มขี นาดใหญอนั ดับ 6 ของอิตาลีอีกดวย
และดวยตําแหนงที่ตั้งที่อยูติดทะเล ทําใหเมืองเจนัวเปน
เมืองทาที่สําคัญมากในแถบทะเลเมดิเตอรเ รเนียนมา
ตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน นําทานเที่ยวชมเมืองเจนัว
จัตุรสั เฟอรราริ (Piazza De Ferrari) จัตุรัสหลักของ
เมืองเจนัว ตั้งอยูใจกลางเมืองเปนเหมือนตัวแบงระหวาง
ยานเมืองเกาทีม่ ากมายไปดวยประวัตศิ าสตรหลายรอยป
กั บ ย า นเมื อ งใหม ท่ี แ สนทั นสมั ย ไม แ พ เ มื อ งใหญ อ่ื น ๆ
จัตรุ ัสเฟอรรารีน่ น้ั โดดเดนดวยแลนดมารกหลักก็คอื น้ําพุ
ขนาดใหญใจกลางจัตุรัส ที่รายลอมไปดวยอาคารเกาแก และพระราชวังมากมายที่ลวนล้ําคาทั้งดานความงาม
และประวัติศาสตร ไมไกลจากจัตุรัสเฟอรราริก็จะพบอีกหนึ่งแลนดมารกของเมืองคือ มหาวิหารเจนัว (Genoa
Cathedral) หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ มหาวิหารแหงเซนตลอวเรนซ (Cathedral of Saint Lawrence) มหาวิหารใน
ศาสนาคริสตนิ กายโรมันคาทอลิคทแหงนี้ได สรางขึ้นตั้งแต ชวงศตวรรษที่ 12-14 ดวยสไตลการตกแตง ที่
ผสมผสานแตลงตัวและเขากันอยางนาทึง่ ของสไตลโรมาเนสกและโกธิค ดานนอกดูยง่ิ ใหญและเรียบหรู สวนดาน
ในนั้นประณีตและงดงามดวยงานศิลปะแสนวิจิตรที่ตกแตงอยูท่ัววิหารดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชมกัน
มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูเมือง เซอร ราวิล ล สคริเวีย (Serravalle Scrivia) เพื่อใหทานได **อิสระชอปปงอยาง
เต็มที*่ * ที่ แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล (McArthurGlen Outlet Serravalle) อีกหนึ่งแหลงช
อปปง สินคาแบรนดเนมทีไ่ มควรพลาด ภายในมีรา นคาพรอมใหบริการและเลือกซื้อมากถึง 240 รานคาแบรนด
ดังจากทั่วโลก ไมวาจะเปน Armani, Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, Diesel, Fendi, Gucci,
Puma และอีกมากมาย พรอมดวยขอเสนอชั้นดีดวยการลดราคาสูงสุด 70% ใหไดชอปปงกันไดอยางจุใจ **
อิสระอาหารค่าํ ** ตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการชอปปง
มุง หนาสู มิลาน (Milan) เทีย่ วชมหนึง่ ในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เปนศูนยกลางทั้งทางดานการคา ศิลปะ
เศรษฐกิจ และการศึกษา และไดชื่อวาเปน เมืองหลวงแหงแฟชั่นและการออกแบบ
นําทานเขาสูท พ่ี กั ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน
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วันทีแ่ ปด
เชา

เทีย่ ง

21.20 น.
วันทีเ่ กา
06.35 น.
09.30 น.
18.40 น.

มิลาน – มหาวิหารมิลาน พิอาซซา เดล ดูโอโม – Galleria Vittorio Emanuele – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เที่ยวชมแลนดมารกของเมืองมิลาน ณ จัตุรัส กลางเมือง (Piazza del Duomo) ที่จัตุรัสแหงนี้โดดเดนนั้น
นอกจากจะเปนศูนยกลางเมืองแลว ก็ดว ยเพราะ
เป นสถานที่ ต้ั ง ของ มหาวิ หารมิ ลาน (Milan
Cathedral) มหาวิหารประจําเมืองขนาดใหญ
แหงนีค้ ือโบสถที่ใหญที่สุดในประเทศอิตาลี เดน
ดวยศิลปะแบบโกธิคที่ตกแตงดานนอกดวยยอด
แหลมจํา นวนมากถึง 135 ยอด พรอ มด วยรูป
แกะสลักจากหินออนจํ านวนมากที่ประดับอยู
โดยรอบ ทีบ่ ริเวณจัตรุ สั แหงนีย้ งั มีสญ
ั ลักษณเดน
อยู นัน่ ก็คอื อนุสาวรียพระเจาเอ็มมานูเอลที่ 2
(Monument to Vittorio Emanuele II)
อนุสาวรียแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นในป 1896 เพื่อเปนเกียรติแดพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูท่ีไดขึ้นเปน
กษัตริยอ งคแรกของอิตาลีในป 1861 เปนรูปปนทรงมาในอิริยาบถกําลังออกรบอยูบนแทนหินออน ถายรูป
ดานหนา ปราสาทซฟอรซา (Sforza Castle) จุดหมายทีไ่ มควรพลาดเมือ่ มาเยือนมิลาน ดวยขนาดทีใ่ หญโตทํา
ใหเปนหนึง่ ในปอมปราการทีใ่ หญทส่ี ดุ ในยุโรปชวงศตวรรษที่ 16-17 ปจจุบนั ภายในเปนพิพิธภัณฑและแกลลอรี่
ศิลปะสวยๆ แลวแวะถายรูปกับ โรงละครลาสกาลา (La Scala Theatre) โรงละครคูเมืองมิลานมานานกวา
230 ป แหงนี้เปนอาคารสีขาวทีด่ ภู ายนอกแมจะไมสะดุดตาเทาไรนัก แตภายในนั้นอลังการดวยโรงละครขนาด
ใหญและตกแตงอยางหรูหรา เปนสถานที่แสดงโชวชื่อดังมากมาย ที่ดานหนาโรงละครสกาลาบริเวณจัตุรัส พิ
อาซซา เดลลา สกาลา นี้เองที่เราจะไดเห็นรูป ปน อนุสรณแหงลีโอนารโด ดาวินซี (Statue of Leonardo
Da Vinci) โดยสรางขึน้ เพือ่ เปนอนุสรณแดลโี อนารโด ดาวินซี นักประดิษฐและนักวิทยาศาตรคนสําคัญของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระชอปปง ที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั้งอยูทางฝงขวาของมหาวิหารมิลาน เปนหางสรรพสินคา
ที่เกาแกท่ีสุดในอิตาลี โดยสรางขึ้นในป 1877 มากมายดวยรานคา รานอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชั้น
สองขางทางเดินกวาง ที่โดดเดนมากก็คือหลั งคาทรงโดมเปนกระจกใส ทําใหสามารถชอปปงไดในทุกสภาพ
อากาศนําทานสูเ มือง โคโม (Como) เมืองที่เพียบพรอมดวยทัศนียภาพอันงดงาม ทั้งเทือกเขาแอลปสูง และ
ทะเลสาบโคโม ทําใหเปนแหลงทองเทีย่ วยอดฮิต ยังไมนบั ผลงานศิลปะชัน้ เลิศมากมายทัว่ เมือง โบสถเกาแก โรง
ละคร และพิพธิ ภัณฑอกี มากมายใหไดเทีย่ วชมกันอยางจุใจ นําทานเทีย่ วชมเมือง โคโม ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบ
โคโม ทะเลสาบมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของอิตาลี ดวยพืน้ ทีก่ วางถึง 146 ตารางกิโลเมตร และดวยความลึก
สูงสุดถึง 400 เมตร ทําใหเปนหนึง่ เปนทะเลสาบทีล่ กึ ทีส่ ดุ ของทวีปยุโรปเลยทีเดียว
ไดเวลาอันสมควรนําทานสูส นามบินมิลาน เพือ่ เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK92 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเทีย่ วบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ
******************************************
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อัตราคาบริการ

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
New Year 2020

วันเดินทาง
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

ราคา
45,900

47,900
60,900

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมเี ตียงลดทานละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ทานละ 10,000 บาท
อัตรานีร้ วม
✓ คาตัว๋ เครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คาอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม)
อัตรานีไ้ มรวม
✗ คาธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซา กลุม เชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคนื เงินคาธรรมเนียมทุกกรณี
✗ คาภาษีมลู คาเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย 3% กรณีตอ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป เหมาหรือตัดกรุป เทานัน้ )
✗ คาน้าํ หนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึง่ คน
✗ คาใชจา ยสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครือ่ งดืม่ ในหองพัก
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน
เงือ่ นไขในการจองทัวร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/ทาน) (หลัง จองภายใน 3 วัน)
พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดกอนการเดินทางไมนอ ยกวา 20 วัน
3. หากไมชาํ ระคาใชจา ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บคาใชจา ยเบือ้ งตน 5,000 บาท
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3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจา ย 50% ของราคาคาทัวรทัง้ หมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจา ย 100% ของราคาคาทัวรทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีทผ่ี เู ดินไมถงึ 30 ทาน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิท์ จ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เปนสุดวิสยั และไมรบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดรบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เนือ่ งจากรายการทัวรนเ้ี ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ ารใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไม
วากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไ์ มคนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ทานไดชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไมวา จะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะถือวา
ทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีทผ่ี เู ดินไมถงึ 30 ทาน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิท์ จ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เปนสุดวิสยั และไมรบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดรบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เนือ่ งจากรายการทัวรนเ้ี ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ ารใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไม
วากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไ์ มคนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ทานไดชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไมวา จะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะถือวา
ทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
เอกสารทีต่ อ งใชในการยืน่ วีซา
1. พาสปอรตที่ยงั ไมหมดอายุ และมีอายุไมากว
ต า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเขาสูป ระเทศไทย หากมีพาสปอรตเลม
เกา ไมวา จะเคยมีวซี า ในกลุม เชงเกนหรือไมกต็ าม ควรนําไปแสดงดวยเพือ่ เปนการงายตอการอนุมตั วิ ซี า
2. รูปถายสีขนาด 2 นิว้ (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ และมีอายุไมเกิน
6 เดือน ไมสวมใสเครือ่ งประดับและแวนสายตา)
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบาน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล (ถามี)
4. กรณีเปนพนักงานบริษัท
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ า นทํางานอยูต อ งเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ โดยระบุตาํ แหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน
วันเดือนปท่ีเริม่ ทํางานกับบริษทั นี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพือ่ เดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติห ลัง
ครบกําหนด
5. กรณีเปนเจาของกิจการ
ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงิน
ของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน
Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจาย
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ให ตองมีหลักฐานเชือ่ มโยงความสัมพันธพรอมยืน่ เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจาํ นวนไมตาํ่ กวา 6 หลัก
เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือ รับทางการเงินที่อ อกจากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมรับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของทานเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยในการเดินทางใหกบั ผูเ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว
ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่ แสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดย
ระบุรายชือ่ ผูเ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางนีใ้ นจดหมายดวย
8. กรณีทเ่ี ปนนักเรียน นักศึกษา
จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานน
9. กรณีทเ่ี ด็กอายุากว
ต า 20 ป
9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึง่
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ า นอยู (เปนภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ ปนสปอนเซอรในการออกคาใชจา ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางผูเ ดินทางกับผูอ อกคาใชจา ยใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ ปนสปอนเซอรในการออกคาใชจา ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันทีม่ ายืน่ ขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา ใหกบั บุตร **
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และ
ถึงแมวา ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคนื คาธรรมเนียมที่ไดชาํ ระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอ งชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บ ริษัท ฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวซี า แลว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูตเพือ่ ใหอยูใ นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเรือ่ งวีซา ของทานเนือ่ งจากการขอวีซา ในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิตใิ นนามของบริษทั
12. การยืน่ วีซา นัน้ ผูเ ดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซา กอนเทานัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการยนวีซา ได
** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกน
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
ผูเ ดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนวมือ ณ ศูนยยน่ื วีซา ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหนาพาสปอรต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ที่อยู. ...............................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท..................................................... เบอรมอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ ¨ สมรส ¨ โสด ¨ หยาราง ¨ แยกกันอยู
เลขที่พาสปอรต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ป เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานที่ทาํ งาน..............................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน.......................................................................................................................................
เบอรโทรศัพททที่ ํางาน.................................................
การเดินทางในครั้งนีท้ านออกคาใขจายเองหรือไม ..........................................................................................
ชื่อผูออกคาใชจาย .............................................................................................. ความสัมพันธ ....................
ในชวงระยะ 3 ปทผ่ี า นมา ทานเคยมีวซี า เชงเกนหรือไม
¨ เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
¨ ไมเคย
ในชวงระยะ 3 ปทผ่ี า นมา ทานเคยสแกนลายนิว้ มือเพือ่ ทําวีซา หรือไม
¨ เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
¨ ไมเคย
** หากเคยแสกนลายนิว้ มือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซา เพือ่ ใหเจาหนาทีต่ รวจสอบ **
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