
 

 

รหัสทัวร HUG1900783 
ทัวรยุโรป ฝร่ังเศส มองบลังค อิตาล ี9 วัน 6 คืน (EK) 
ปารีส – ชอปปم�ง La Vallee Village Outlet – ดิฌง  
อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส – ทูริน – เจนัว – มิลาน 
 

 
 



 

 

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

เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
20.35 น.      ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
วันที่สอง ดูไบ – ปารีส – จัตุรัสคองคอรด – หอไอเฟล – ลองเรือแมน้ําแซน - ถนนช็องเซลิเซ 
00.50 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
03.20 น. ออกเดิน 
ทางสูเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
08.00 น.   เดินทางถึง ปารีส ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง กอนจะออกเดินทางไปยังตัวเมืองปารีส 

เมืองแหงแสงสีและความศิวิไลซ เพ่ือชมเมืองสําคัญ
และศูนยกลางยุโรปตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 จนถึง
ปจจุบัน แนนอนวามาถึงปารีสแลวก็ตองไมพลาดที่
จะไปแวะถายรูปกับนึ ่งในแลนดมารกของปารีส 
ประตูชัยอารคเดอทรียงฟ� (Are de Triomphe) 
อนุสรณสถานแหงชัยชนะขนาดใหญแหงนี้ตั้งอยูใจ
กลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place Charles de 
Gaulle) จุดเริ ่มตนของถนน 12 สายสําคัญของ
ปารีส จากนั้นนําทานชมและถายรูปกับสัญลักษณ
คูบานคูเมือง หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอคอย
สูง 324 เมตรหรือสูงเทากับตึก 81 ชั้นแหงนี้เคย
ไดชื ่อวาเปนสิ ่งกอสรางที ่สูงที ่สุดในโลกมาแลว
ในชวงป 1889 และเปนแลนดมารกคูบานคูเมืองปารีสมาตลอด 130 กวาป อีกหน่ึง
เอกลักษณคือหอไอเฟลน้ันสรางขึ้นดวยเหล็กหลาเกือบทั้งหมด ดานบนยังเปนจุดชมวิว
ชั ้นเยี ่ยม พรอมดวยรานอาหารสุดแสนโรแมนติกอีกดวย ผานชม จัต ุรัสเดอลา 
คองคอรด (Place de la Concorde) อีกหน่ึงจัตุรัสใหญใจกลางเมืองที่สําคัญไมแพ
กัน ในอดีตน้ันบริเวณน้ีเคยเปนลานประหาร แมกระทั่งบุคคลสําคัญอยางกษัตริยหลุยส
ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวเน็ต ก็ถูกประหารที่นี่ แตปจจุบันจัตุรัสแหงน้ีมักคับคั่งไป
ดวยนักทองเที่ยว และเปนจุดนัดพบยอดนิยมอีกแหงหน่ึงในเมือง จัตุรัสน้ีกินพื้นที่กวาง
ถึง 76,000 ตารางเมตร ถือเปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในฝรั่งเศส กลางจัตุรัสนั้นโดดเดน



 

 

เสาโอเบลิสกขนาดใหญที่ไดรับมอบมาจากอียิปตในชวงศตวรรษที่ 19 และ 2 นํ้าพุที่
ออกแบบมาอยางงดงาม  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทุกทาน ลองเรือแมนํ้าแซน แมนํ้าสายหลักที่ไหลผานปารีส นั่งเรือชมความสวยงาม
ของปารีส โดยเรือจะนําเราชมอาคารสวยสถาปตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา 
ลอดใตสะพานใหญ ไดชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัสวิถีชีวิตของชาวปารีสไดชัดเจน
ตลอดริมแมน้ํา 
**อิสระชอปปم�ง** ณ ถนนสายดัง ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักช
อปปم�งทุกคนตองรูจักดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปดวยรานคา
มากมาย เต็มไปดวยแบรนดชั้นนําใหไดเลือกชอปกันอยางเต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเดน
ของปารีสก็ตองบอกวาเปนแหลงชอปปم�งชั้นนําน่ีเอง ปารีสมี  

 เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
วันที่สาม ปารีส – พิพิธภัณฑลูฟวร – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเที่ยวชมในตัวเมืองปารีส แวะไปเยี่ยมชมมหา
วิหารสําคัญของกรุง  ปารีส มหาวิหารนอรธเทอดาม 
(Notre Dame Cathedral) เปนวิหารในศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก เปนโบสถสไตลโกธิคที่สวยงามและ
อลังการ มหาวิหารแหงนี้สรางขึ้นครั้งแรกตั้งแต 1163 กอนจะเสร็จสิ้นในป 1345 
ภายนอกโดดเดนดวยหอคอยคูสูง 69 เมตร สวนภายในก็สวยไมแพกันดวยกระจกสีที่
ทําออกมาไดอยางประณีตงดงาม  กอนไปถายรูปกับดานหนา พิพิธภัณฑลูฟวร 
(Louvre Museum) พิพิธภัณฑศิลปะที่มีขนาดใหญที่สุดในฝรั่งเศส โดดเดนดวยโดม
กระจกที่เปนทั้งทางเขาและไฮไลทของพิพิธภัณฑ ภายในนั้นมีผลงานศิลปะรวบรวม
เอาไวมากกวา 380,000 ชิ้น นําทุกทานชอปปم�งสินคา Duty Free ที่ราน เบนลักซ 
(Benlux) รานคาที่มากมายดวยสินคาชั้นนําจากแบรนดดัง ในราคาปลอดภาษี ไมวา
จะเปนน้ําหอม เครื่องสําอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปน 
Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนดใหเลือกซื้อ  



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
อิสระชอปปم�งที่ หางสรรพสินคา Galeries Lafayette หางสรรพสินคาขนาดใหญ 
ทั้ง 9 ชั้นนั้นแนนขนัดไปดวยสินคาแบรนดตางๆ แถมยังสามารถทํา Tax Refund ได
ที่หางน้ีไดเลยดวย สะดวกมาก 

เย็น  อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
  นําทานเขาสูท่ีพัก Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน  
วันที่สี ่ ปารีส – La Vallee Village Outlet – ดิฌง  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางไปยังเมือง เซอรริส (Serris) เพื่อไปชอป
ปم�งกันใหเต็มที่ที่ La Vallee Village Outlet เอาท
เลทกลางแจงที ่ อัดแนนไปดวยสินคาและแบรนด
ค ุณภาพจากทั ่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 แถมเปนเอาทเลทท่ีอยูหางจากปารีสเพียงแค 30 
นาที และราคาโปรโมชั ่นที ่รับรองวาถูกใจขาชอป
ทั้งหลายแนนอน **อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง**  

 แลวนําทานเดินทางสูเมือง ดิฌง (Dijon) เมืองทางตะวันออกของฝรั่งเศส เปนหนึ่งใน
หัวเมืองหลักของภูมิภาคนี้ เมืองดิฌงนั้นสามารถสืบยอนประวัติไปไดถึงยุคนีโอลิธิค 
กอนที่ชาวโรมันจะเขามาต้ังถิ่นฐาน และเมืองดิฌงก็คอยๆ ขยับขยายเร่ือยมาจนถึงชวง
ศตวรรษที่ 15 ที่เมืองดิฌงรุงเรืองถึงที่สุด เปนหนึ่งในเมืองศูนยกลางของยุโรป ทั้ง
ทางดานศิลปะ การศึกษา และวิทยาศาสตร มาจนถึงปจจุบัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Holiday Inn Express Dijon หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา  ดิฌง – อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมือง อานซี (Annecy) เมือง

เล็กๆ ริมทะเลสาบที่แฝงเสนหเอาไวมากมาย การัน
ตีความงามดวยสมญานามวา “เวนิสแหงเทือกเขา
แอลป�” เพราะเมืองเกาแกแหงนี ้จะมีคลองเล็ก
คลองนอยแทรกอยู ทั ่วๆ เมือง ดูไปแลวคลาย
เมืองเวนิสแหงอิตาลีไมนอย เมืองอานซียังมากดวย
เสนหในแบบฝรั ่งเศสที ่ยิ ่งสรางความนาสนใจใหกับเมืองริมทะเลสาบแหงนี ้ และ
นอกจากทัศนียภาพของวิวสวยๆ โดยรอบแลว ยังมีอาคารบานเรือนเกาแกที่อนุรักษ
เอาไวตั้งแตยุคกลางที่เห็นไดทั่วเมืองเปนอีกหนึ่งจุดเดนของเมืองที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
จากทั่วโลกไดอยางดี  

กลางวัน รับประทานอาการกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมือง เมอแฌฟ (Megeve) เมืองทางฝรั่งตะวันออกเฉียง
ใตของฝรั่งเศสที่โดงดังและเปนที่รู จักกันดีในการเปนเมืองแหงสกีรีสอรทใกล ภูเขา
มองบลังค (Mont Blanc) ภูเขาที ่สวยดูยิ ่งใหญ และเปนภูเขาที ่สูงที ่สุดในยุโรป
ตะวันตกอีกดวย เมืองเมอแฌฟเปนหมูบานโบราณเล็กๆ กอนจะไดถูกพัฒนาเปนเมือง
ในป 1920 ดวยความต้ังใจใหเปนเมืองรีสอรทและทองเท่ียวในเขตเทือกเขาแอลป�ของ
ฝรั่งเศสและก็ประสบความสําเร็จอยางมาก กลายเปนเมืองขึ้นชื่อในดานการเปนแหลง
เลนกีฬาฤดูหนาวชั้นเยี่ยม แตในฤดูรอนก็สามารถมาพักผอนกับวิวสวยๆ ทํากิจกรรม
เดินป�า ตกปลา และเลนกอลฟ ไดเชนกัน นําทานเที ่ยวชมเมืองเมอแฌฟ เพราะ
นอกจากจะเปนเมืองแหงรีสอรทที่มากดวยบรรยากาศชิลลๆ อากาศบริสุทธิ์ พรอม
ดวยวิวสวยๆ ของภูเขามองบลังคแลว เมืองเมอแฌฟยังมีเสนหของความเปนเมืองเกา
หลงเหลืออยู เห็นไดจากโบสถโกธิคโบราณจากศตวรรษที่ 12 บานหินเกาแก และศาลา
วาการเมืองเปนตน 
นําทานเดินทางสูเมือง ชาโมนิกส (Chamonix) ที่ต้ัง
อยูทางทิศเหนือของภูเขามองบลังคน้ี เปนหน่ึงในสกีรี
สอรทที่ไดชื ่อวาเกาแกที ่สุดใน เคยใชเปนสถานที่
จัดการแขงขันโอลิมปกฤดูหนาวในป 1924 ดวย ชา
โมนิกซม ีลานสกีได มาตรฐานและแวดลอมดวย
ทิวทัศนของภูเขาสูงรายลอมโดยเฉพาะภูเขามองบ



 

 

ลังคที่ไดชื่อวาสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก นอกจากนี้อาคารบานเรือนในสไตลฝรั่งเศสยัง
สวยงามและเปนทัศนียภาพที่ยอดเยี่ยมของรีสอรทแหงนี้ดวย บริเวณโดยรอบจะมี
แหลงสกีมากมายใหเลือกเลนตามความชอบและความถนัด ชาโมนิกซมีลานสกีหลาย
ลักษณะใหนักทองเที่ยวเลือกตามความชํานาญ ทั้งมือใหมและมืออาชีพที่ตองการ
ความทาทาย ใหทานไดเดินเลนชมเมืองที่มีภูเขามองบลังคที่ตั้งตระหงานเปนฉากหลัง
แสนงดงาม ชมรานคา รานขายของที่ระลึก หรือจะนั่งชิลลที่คาเฟ�บรรยากาศดีๆ ก็ทํา
ไดตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Mercure Chamonix Les Bossons หรือระดับเดียวกัน  
วันที่หก  ชาโมนิกส - ยอดเขา Auiguille du Midi – ทูริน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานขึ ้นเคเบิ ้ลคารเพื ่อไตระดับขึ ้นไปยัง 
สถานี Auiguille du Midi ของภูเขามองบลังค
ที่มีระดับความสูงที่สุดคือ 3,842 เมตร เคเบิ้ล
คารนี้จัดไดวาเปนเคเบิ้ลคารที่สูงที่สุดในโลก ที่
สถานีนี ้ก็เปนอีกหนึ่งจุดชมทิวทัศนสุดอลังการ 
เพราะสามาราถชม ยอดเขามองบลังค ยอดเขาที่
ครองตําแหนงยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ดวยความสูงถึง 4,807 เมตร และสูงเปน
อันดับที่ 11 ของโลก นอกจากนี้ยังสามารถเห็นแนวเทือกเขาใหญเรียงเปนทิวแถว ทํา
ใหยอดเขาน้ีเปนจุดหมายยอดฮิตของนักทองเที่ยวทั่วโลก และไฮไลทอีกอยางบนสถานี
น้ีก็คือ The Step in the Viod หองพื้นกระจกที่ยื่นออกมานอกตัวอาคาร หากขึ้นไป
ยืนตรงนั้นจะมองเห็นพื้นเบื้องลางที่อยูตํ่าลงไปกวา 3,000 เมตรไดอยางชัดเจน แถม
ดวยวิวสวยๆ เกือบ 270 องศาที่ไมมีอะไรมาบดบัง แมจะนาต่ืนเตนและหวาดเสียวแต
ก็คุมกับวิวสวยๆ และรูปเกๆ ที่จะไดเปนที่ระลึกกลับบานไป  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานสูเมือง ทูริน (Turin) อีกหนึ่งหัวเมืองใหญทางภาคเหนือของอิตาลี เปน
เมืองที่มีความสําคัญอยางมากในดานเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม และเคยเปนถึงเมืองหลวงแหง
แรกของประเทศอิตาลี เมืองทูรินนั้นมากมายไป
ดวยประวัติศาสตรเกาแก กรุนดวยกลิ่นอายของ
วัฒนธรรมที ่ล นเหลือ และยังเป นเมืองที ่จะ



 

 

สามารถพบเห็นสถาปตยกรรมจากหลายยุค หลายสไตลไดเกือบทั่วทุกมุมเมือง นํา
ทานเที่ยวชมเมืองทูรินที่ จัตุรัสซานคารโล (Piazza San Carlo) หนึ่งในจัตุรัสหลัก
กลางเมืองของทูริน สรางขึ ้นตั ้งแตสมัยศตวรรษที่ 16 โดยออกแบบใหจัตุรัสและ
บริเวณโดยรอบใหเปนสไตลบาโรค จัตุรัสนี้เปนจุดรวมพลและชุมนุมของชาวเมืองมา
ตั้งแตโบราณ ปจจุบันก็ยังคงความสําคัญดวยการเปนสถานที่จัดงานสําคัญๆ ไมวาจะ
เปนงานเทศกาล คอนเสิรต พาเหรด และอีกมากมาย จุดเดนของจัตุรัสแหงนี้อยู ที่ 
อนุสาวรียเอ็มมานูเอล ฟลลิเบิรท (Emmanuel Philibert) รูปสลักบรอนซของดยุค
แหงซาวอยในทาทางขี่มาออกศึก ที่ตั้งอยูใจกลางจัตุรัส บริเวณโดยรอบจัตุรัสนั้นเปน
อาคารปดลอม 4 ดานที่มากมายไปดวยรานอาหาร คาเฟ� รานคาทั้งแบรนดเนม และ
แบรนดพื้นเมืองก็มีใหเลือกชม  

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Novotel Turin หรือระดับเดียวกัน  
วันที่เจ็ด ทูริน – เจนัว – เซอรราวิลล สคริเวีย - แมคอารเธอร เกลน เอาทเล็ต  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสูเมือง เจนัว (Genoa) เมืองหลวงของจังหวัด

ลิกูเรีย (Liguria) ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
อิตาลี และยังเปนเมืองที่มีขนาดใหญอันดับ 6 ของ
อิตาลีอีกดวย และดวยตําแหนงที่ตั้งที่อยูติดทะเล ทํา
ใหเมืองเจนัวเปนเมืองทาที่สําคัญมากในแถบทะเล
เมดิเตอรเรเนียนมาต้ังแตโบราณจนถึงปจจุบัน นําทาน
เที่ยวชมเมืองเจนัว จัตุรัสเฟอรราริ (Piazza De Ferrari) จัตุรัสหลักของเมืองเจนัว 
ตั ้งอยู ใจกลางเมืองเปนเหมือนตัวแบงระหวางยานเมืองเกาที ่มากมายไปดวย
ประวัติศาสตรหลายรอยป กับยานเมืองใหมที ่แสนทันสมัยไมแพเมืองใหญอื ่นๆ 
จัตุรัสเฟอรรารี่นั้นโดดเดนดวยแลนดมารกหลักก็คือ นํ้าพุขนาดใหญใจกลางจัตุรัส ท่ี
รายลอมไปดวยอาคารเกาแก และพระราชวังมากมายท่ีลวนลํ้าคาทั้งดานความงามและ
ประวัติศาสตร ไมไกลจากจัตุรัสเฟอรราริก็จะพบอีกหนึ่งแลนดมารกของเมืองคือ มหา
วิหารเจนัว (Genoa Cathedral) หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ มหาวิหารแหงเซนตลอวเรนซ 
(Cathedral of Saint Lawrence) มหาวิหารในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคท
แหงนี้ไดสรางขึ้นตั้งแตชวงศตวรรษที่ 12-14 ดวยสไตลการตกแตงที่ผสมผสานแตลง
ตัวและเขากันอยางนาทึ่งของสไตลโรมาเนสกและโกธิค ดานนอกดูยิ่งใหญและเรียบหรู 



 

 

สวนดานในนั้นประณีตและงดงามดวยงานศิลปะแสนวิจิตรที่ตกแตงอยูทั่ววิหารดึงดูด
นักทองเท่ียวใหมาเยี่ยมชมกันมากมาย  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูเมือง เซอรราวิลล สคริเวีย (Serravalle Scrivia) เพ่ือใหทานได **
อิสระช อปป  �م งอย างเต ็มที่ ** ท ี ่  แมคอาเธอร  เกล ็น เอาท  เล ็ต เซอร ราวิลล  
(McArthurGlen Outlet Serravalle) อีกหนึ่งแหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่ไม
ควรพลาด ภายในมีรานคาพรอมใหบริการและเลือกซื้อมากถึง 240 รานคาแบรนดดัง
จากทั่วโลก ไมวาจะเปน Armani, Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, 
Diesel, Fendi, Gucci, Puma และอีกมากมาย พรอมดวยขอเสนอชั้นดีดวยการ
ลดราคาสูงสุด 70% ใหไดชอปปم�งกันไดอยางจุใจ  

เย็น  อิสระอาหารคํ่า ตามอัทธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
มุงหนาสู มิลาน (Milan) เที่ยวชมหนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เปนศูนยกลาง
ทั้งทางดานการคา ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และไดชื่อวาเปน เมืองหลวงแหง
แฟชั่นและการออกแบบ  
นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน  

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

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                                                                        
เท่ียวชมแลนดมารกของเมืองมิลาน ณ จัตุรัส
กลางเมือง (Piazza del Duomo) ที่จัตุรัสแหง
น้ีโดดเดนน้ันนอกจากจะเปนศูนยกลางเมืองแลว 
ก็ดวยเพราะเปนสถานที่ต้ังของ มหาวิหารมิลาน 
(Milan Cathedral) มหาวิหารประจําเมือง
ขนาดใหญแหงน้ีคือโบสถที่ใหญที่สุดในประเทศอิตาลี เดนดวยศิลปะแบบโกธิคที่
ตกแตงดานนอกดวยยอดแหลมจํานวนมากถึง 135 ยอด พรอมดวยรูปแกะสลักจาก
หินออนจํานวนมากที่ประดับอยูโดยรอบ ท่ีบริเวณจัตุรัสแหงน้ียังมีสัญลักษณเดนอยู 
น่ันก็คือ อนุสาวรียพระเจาเอ็มมานูเอลที่ 2 (Monument to Vittorio Emanuele 
II) อนุสาวรียแหงน้ีไดถูกสรางขึ้นในป 1896 เพ่ือเปนเกียรติแดพระเจาวิคเตอร เอ็ม
มานูเอลที่ 2 ผูที่ไดขึ้นเปนกษตัริยองคแรกของอิตาลีในป 1861 เปนรูปปم�นทรงมาใน
อิริยาบถกําลังออกรบอยูบนแทนหินออน ถายรูปดานหนา ปราสาทซฟอรซา (Sforza 
Castle) จุดหมายที่ไมควรพลาดเม่ือมาเยือนมิลาน ดวยขนาดที่ใหญโตทําใหเปนหน่ึง



 

 

ในป�อมปราการที่ใหญที่สุดในยุโรปชวงศตวรรษที่ 16-17 ปจจุบันภายในเปน
พิพิธภัณฑและแกลลอรี่ศิลปะสวยๆ แลวแวะถายรูปกบั โรงละครลาสกาลา (La 
Scala Theatre) โรงละครคูเมืองมิลานมานานกวา 230 ป แหงน้ีเปนอาคารสีขาวท่ี
ดูภายนอกแมจะไมสะดุดตาเทาไรนัก แตภายในน้ันอลังการดวยโรงละครขนาดใหญ
และตกแตงอยางหรูหรา เปนสถานที่แสดงโชวชื่อดังมากมาย ที่ดานหนาโรงละครสกา
ลาบริเวณจัตุรัส พิอาซซา เดลลา สกาลา น้ีเองที่เราจะไดเห็นรูปปم�น อนุสรณแหงลีโอ
นารโด ดาวินซี (Statue of Leonardo Da Vinci) โดยสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแด
ลีโอนารโด ดาวินซี นักประดษิฐและนักวิทยาศาตรคนสําคัญของโลก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 อิสระชอปปم�งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ต้ังอยูทางฝم�งขวาของมหาวิหารมิ

ลาน เปนหางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในอิตาลี โดยสรางขึ้นในป 1877 มากมายดวย
รานคา รานอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชั้นสองขางทางเดินกวาง ที่โดดเดนมาก
ก็คือหลังคาทรงโดมเปนกระจกใส ทําใหสามารถชอปปم�งไดในทุกสภาพอากาศนําทานสู
เมือง โคโม (Como) เมืองที่เพียบพรอมดวยทัศนียภาพอันงดงาม ทั้งเทือกเขาแอลป�
สูง และทะเลสาบโคโม ทําใหเปนแหลงทองเที่ยวยอดฮิต ยังไมนับผลงานศิลปะชั้นเลิศ
มากมายทั่วเมือง โบสถเกาแก โรงละคร และพิพิธภัณฑอีกมากมายใหไดเที่ยวชมกัน
อยางจุใจ นําทานเที่ยวชมเมือง โคโม ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม ทะเลสาบมีขนาด
ใหญเปนอันดับที่ 3 ของอิตาลี ดวยพื้นที่กวางถึง 146 ตารางกิโลเมตร และดวยความ
ลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ทําใหเปนหน่ึงเปนทะเลสาบที่ลึกที่สุดของทวีปยุโรปเลยทีเดียว  

 ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบินมิลาน เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  
21.20 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 92 แวะเปลี่ยน

เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
วันที่เกา ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.35 น.  ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ 
 

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



 

 

อัตราคาบริการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
อัตราน้ีรวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
 
 
 

วันเดินทาง 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 



 

 

อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน (3,500 บาท/ทาน) ทางสถานทูตจะไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมทุกกรณี 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมา

หรือตัดกรุปเทาน้ัน) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาทพรอมคาวีซา (3,500 บาท/
ทาน) (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ (1) 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ (2) 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 
 
เอกสารที่ตองใชในการยื่นวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันทีเ่ดินทางกลับเขาสู
ประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไป
แสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลัง
เปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  



 

 

   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที ่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน 
เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ
เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (ในกรณีที่
ผู อื ่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน
เพียงพอ ที ่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank 
Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที ่บริษัทของทานเปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู เดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานัน  
9. กรณีที่เด็กอายุตํากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ท านอยู   (เปน

ภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 



 

 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการ
สุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที ่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 
 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื�นวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทาํการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื�นวซี่า ตามวนัและเวลาที�นดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื�อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื�อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ที�อยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขที�พาสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

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

สถานที�ทํางาน.............................................................................................................................................. 

ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ทํางาน.................................................  

การเดนิทางในครั �งนี�ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื�อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพนัธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 
  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ�วมือเพื�อทาํวีซ่าหรือไม่ 
  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ�วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื�อใหเ้จา้หน้าที�ตรวจสอบ ** 
 


