
 

รหัสทัวร HUG1902651 

ทัวรฝร่ังเศส อิตาลี Mont Blanc 9 วัน 6 คืน (EK) 
ปารีส   ชอปปم�ง La Vallee Village Outlet   ดิฌง   อานซี   เมอแฌฟ 
ชาโมนิกส   ทูริน   เจนัว   มิลาน 

 
 

พิเศษ น่ังกระเชาสูยอดเขา Auiguille du Midi 



 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ  
17.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส 

(EK) พบเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
20.35 น.      ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
วันที่สอง ดูไบ – ปารีส – จัตุรัสคองคอรด – หอไอเฟล – ลองเรือแมนํ้าแซน - ถนนช็อง

เซลิเซ 
00.50 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
03.20 น. ออกเดินทางสูเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK71 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
08.00 น.   เดินทางถึง ปารีส ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง กอนจะออกเดินทางไปยังตัวเมือง

ปารีส เมืองแหงแสงสีและความศิวิไลซ เพ่ือชมเมือง
สําคัญและศูนยกลางยุโรปตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 
จนถึงปจจุบัน แนนอนวามาถึงปารีสแลวก็ตองไม
พลาดที่จะไปแวะถายรูปกับนึ่งในแลนดมารกของ
ปาร ีส ประต ู ชัยอาร คเดอทร ียงฟ�  (Are de 
Triomphe) อนุสรณสถานแหงชัยชนะขนาดใหญ
แหงน้ีตั้งอยูใจกลาง จัตุรัสชารล เดอ โกล (Place 
Charles de Gaulle) จุดเริ ่มต นของถนน 12 
สายสําคัญของปารีส จากนั้นนําทานชมและถายรูป
กับสัญลักษณคู บานคู เมือง หอไอเฟล (Eiffel 
Tower) หอคอยสูง 324 เมตรหรือสูงเทากับตึก 81 ชั้นแหงนี้เคยไดชื่อวาเปน
สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในโลกมาแลวในชวงป 1889 และเปนแลนดมารกคูบานคูเมือง
ปารีสมาตลอด 130 กวาป อีกหนึ่งเอกลักษณคือหอไอเฟลนั้นสรางขึ้นดวยเหล็ก
หลาเกือบทั้งหมด ดานบนยังเปนจุดชมวิวชั้นเยี่ยม พรอมดวยรานอาหารสุดแสนโร
แมนติกอีกดวย ผานชม จัตุรัสเดอลา คองคอรด (Place de la Concorde) 
อีกหนึ่งจัตุรัสใหญใจกลางเมืองที่สําคัญไมแพกัน ในอดีตนั้นบริเวณนี้เคยเปนลาน
ประหาร แมกระทั่งบุคคลสําคัญอยางกษัตริยหลุยสที่ 16 และพระนางมารีออง



 

ตัวเน็ต ก็ถูกประหารที่นี่ แตปจจุบันจัตุรัสแหงนี้มักคับคั่งไปดวยนักทองเที่ยว และ
เปนจุดนัดพบยอดนิยมอีกแหงหนึ่งในเมือง จัตุรัสนี้กินพื้นที่กวางถึง 76,000 
ตารางเมตร ถือเปนจัตุรัสที่ใหญที่สุดในฝรั่งเศส กลางจัตุรัสนั้นโดดเดนเสาโอเบ
ลิสกขนาดใหญที ่ไดรับมอบมาจากอียิปตในชวงศตวรรษที่ 19 และ 2 นํ ้าพุที่
ออกแบบมาอยางงดงาม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทุกทาน ลองเรือแมนํ้าแซน แมนํ้าสายหลักที่ไหลผานปารีส นั่งเรือชมความ
สวยงามของปารีส โดยเรือจะนําเราชมอาคารสวยสถาปตยกรรมยุโรป มองเห็น
อาคารรัฐสภา ลอดใตสะพานใหญ ไดชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัสวิถีชีวิตของชาว
ปารีสไดชัดเจนตลอดริมแมนํ้า**อิสระชอปปم�ง** ณ ถนนสายดัง ถนนชองเซลิเซ 
(Champs-Elysees) ถนนที่นักชอปปم�งทุกคนตองรูจักดี เพราะตลอดความยาว 
1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปดวยรานคามากมาย เต็มไปดวยแบรนดชั้นนําใหได
เลือกชอปกันอยางเต็มท่ี เพราะหน่ึงในจุดเดนของปารีสก็ตองบอกวาเปนแหลงชอป
ปم�งชั้นนําน่ีเอง 

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

นําทานเที่ยวชมในตัวเมืองปารีส แวะไปถายภาพมหา
วิหารสําคัญของกรุงปารีส มหาวิหารนอรธเทอดาม 
(Notre Dame Cathedral)  เป นวิหารในศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก เปนโบสถสไตลโกธิคที่
สวยงามและอลังการ มหาวิหารแหงนี้สรางขึ้นครั้งแรก
ตั้งแตป ค.ศ.1163 กอนจะเสร็จสิ้นในป 1345 ภายนอกโดดเดนดวยหอคอยคูสูง 
69 เมตร สวนภายในก็สวยไมแพกันดวยกระจกสีที ่ทําออกมาไดอยางประณีต
งดงาม  ก อนไปถายร ูปด านหนา พิพิธภัณฑล ูฟวร  (Louvre Museum) 
พิพิธภัณฑศิลปะที่มีขนาดใหญที่สุดในฝรั่งเศส โดดเดนดวยโดมกระจกที่เปนทั้ง
ทางเขาและไฮไลทของพิพิธภัณฑ ภายในนั้นมีผลงานศิลปะรวบรวมเอาไวมากกวา 



 

380,000 ชิ ้น อิสระท ุกท านช อปป  �م งสินค า Duty Free ท ี ่ ร  าน เบนลักซ  
(Benlux) รานคาที่มากมายดวยสินคาช้ันนําจากแบรนดดัง ในราคาปลอดภาษี ไม
วาจะเปนน้ําหอม เครื่องสําอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไมวา
จะเปน Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนดใหเลือก
ซื้อ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
อิสระชอปปم�งที่ หางสรรพสินคา Galeries Lafayette หางสรรพสินคาขนาด
ใหญ ทั้ง 9 ชั้นนั้นแนนขนัดไปดวยสินคาแบรนดตางๆ แถมยังสามารถทํา Tax 
Refund ไดที่หางน้ีไดเลยดวย สะดวกมาก 

  ** อิสระอาหารคํ่า ** เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
  นําทานเขาสูที่พัก Paris Versailles Bougival หรือระดับเดียวกัน  
วันที่สี่  ปารีส – La Vallee Village Outlet – ดิฌง  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางไปยังเมือง เซอรริส (Serris) เพื่อไปช
อปป งกันใหเต็มที�م ่ที ่ La Vallee Village Outlet 
เอาทเลทกลางแจงที่อัดแนนไปดวยสินคาและแบรนด
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 และราคาโปรโมชั่นที่รับรองวาถูกใจขาชอปทั้งหลายแนนอน **อิสระอาหาร
กลางวัน เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง**  

 แลวนําทานเดินทางสูเมือง ดิฌง (Dijon) เมืองทางตะวันออกของฝรั่งเศส เปน
หนึ่งในหัวเมืองหลักของภูมิภาคนี้ เมืองดิฌงนั้นสามารถสืบยอนประวัติไปไดถึง
ยุคนีโอลิธิค กอนที่ชาวโรมันจะเขามาตั้งถิ่นฐาน และเมืองดิฌงก็คอยๆ ขยับขยาย



 

เรื ่อยมาจนถึงชวงศตวรรษที่ 15 ที่เมืองดิฌงรุงเรืองถึงที่สุด เปนหนึ่งในเมือง
ศูนยกลางของยุโรป ทั ้งทางดานศิลปะ การศึกษา และวิทยาศาสตร มาจนถึง
ปจจุบัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ Holiday Inn Express Dijon หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หา  ดิฌง – อานซี – เมอแฌฟ – ชาโมนิกส  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง อานซี (Annecy) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบที่แฝงเสนหเอาไวมากมาย การันตีความงาม
ดวยสมญานามวา “เวนิสแหงเทือกเขาแอลป�” เพราะ
เมืองเกาแกแหงนี้จะมีคลองเล็กคลองนอยแทรกอยูทั่วๆ 
เมือง ดูไปแลวคลายเมืองเวนิสแหงอิตาลีไมนอย เมืองอานซียังมากดวยเสนหใน
แบบฝรั่งเศสที่ยิ่งสรางความนาสนใจใหกับเมืองริมทะเลสาบแหงนี้ และนอกจาก
ทัศนียภาพของวิวสวยๆ โดยรอบแลว ยังมีอาคารบานเรือนเกาแกที่อนุรักษเอาไว
ตั้งแตยุคกลางที่เห็นไดทั่วเมืองเปนอีกหน่ึงจุดของเมืองที่ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว
โลกไดอยางดี  

กลางวัน รับประทานอาการกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมือง เมอแฌฟ (Megeve) เมืองทางฝรั่งตะวันออก
เฉียงใตของฝรั่งเศสที่โดงดังและเปนที่รูจักกันดีในการเปนเมืองแหงสกีรีสอรทใกล 
ภูเขามองบลังค (Mont Blanc) ภูเขาที่สวยดูยิ่งใหญ และเปนภูเขาที่สูงที่สุดใน
ยุโรปตะวันตกอีกดวย เมืองเมอแฌฟเปนหมูบานโบราณเล็กๆ กอนจะไดถูกพัฒนา
เปนเมืองในป 1920 ดวยความตั้งใจใหเปนเมืองรีสอรทและทองเที่ยวในเขต
เทือกเขาแอลป�ของฝรั่งเศสและก็ประสบความสําเร็จอยางมาก กลายเปนเมืองขึ้น
ชื ่อในดานการเปนแหลงเลนกีฬาฤดูหนาวชั้นเยี ่ยม แตในฤดูรอนก็สามารถมา
พักผอนกับวิวสวยๆ ทํากิจกรรมเดินป�า ตกปลา และเลนกอลฟ ไดเชนกัน นําทาน
เที ่ยวชมเมืองเมอแฌฟ เพราะนอกจากจะเปนเมืองแหงร ีสอรทที ่มากดวย
บรรยากาศชิลลๆ อากาศบริสุทธิ์ พรอมดวยวิวสวยๆ ของภูเขามองบลังคแลว 



 

เมืองเมอแฌฟยังมีเสนหของความเปนเมืองเกาหลงเหลืออยู เห็นไดจากโบสถโกธิค
โบราณจากศตวรรษที่ 12 บานหินเกาแก และศาลาวาการเมืองเปนตน 
นําทานเดินทางสูเมือง ชาโมนิกส (Chamonix) 
ที่ตั้งอยูทางทิศเหนือของภูเขามองบลังคนี้ เปนหน่ึง
ในสกีรีสอรทที่ไดชื ่อวาเกาแกที ่สุดใน เคยใชเปน
สถานที่จัดการแขงขันโอลิมปกฤดูหนาวในป 1924 
ดวย ชาโมนิกซมีลานสกีไดมาตรฐานและแวดลอม
ดวยทิวทัศนของภูเขาสูงรายลอมโดยเฉพาะภูเขามองบลังคที่ไดชื่อวาสูงที่สุดใน
ยุโรปตะวันตก นอกจากนี้อาคารบานเรือนในสไตลฝรั ่งเศสยังสวยงามและเปน
ทัศนียภาพที่ยอดเยี่ยมของรีสอรทแหงน้ีดวย บริเวณโดยรอบจะมีแหลงสกีมากมาย
ใหเลือกเลนตามความชอบและความถนัด ชาโมนิกซมีลานสกีหลายลักษณะให
นักทองเที่ยวเลือกตามความชํานาญ ทั้งมือใหมและมืออาชีพที่ตองการความทา
ทาย ใหทานไดเดินเลนชมเมืองที่มีภูเขามองบลังคที่ตั้งตระหงานเปนฉากหลังแสน
งดงาม ชมรานคา รานขายของที่ระลึก หรือจะน่ังชิลลท่ีคาเฟ�บรรยากาศดีๆ ก็ทําได
ตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 น ําท านเข าส ู ท ี่ พัก ณ Mercure Chamonix Les Bossons หร ือระดับ

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

 นําทานขึ ้นเคเบิ ้ลคารเพื ่อไตระดับขึ ้นไปยัง 
สถานี Auiguille du Midi ของภูเขามองบ
ลังคที่มีระดับความสูงที ่สุดคือ 3,842 เมตร 
เคเบิ้ลคารนี้จัดไดวาเปนเคเบิ้ลคารที่สูงที่สุดใน
โลก ที ่สถานีนี ้ก็เปนอีกหนึ ่งจุดชมทิวทัศนสุด
อลังการ เพราะสามารถชม ยอดเขามองบลังค ยอดเขาที่ครองตําแหนงยอดเขาท่ี
สูงที่สุดในทวีปยุโรป ดวยความสูงถึง 4,807 เมตร และสูงเปนอันดับที่ 11 ของ
โลก นอกจากนี้ยังสามารถเห็นแนวเทือกเขาใหญเรียงเปนทิวแถว ทําใหยอดเขาน้ี



 

เปนจุดหมายยอดฮิตของนักทองเที่ยวทั่วโลก และไฮไลทอีกอยางบนสถานีนี้ก็คือ 
The Step in the Viod หองพื้นกระจกที่ยื่นออกมานอกตัวอาคาร หากขึ้นไปยืน
ตรงน้ันจะมองเห็นพ้ืนเบ้ืองลางที่อยูตํ่าลงไปกวา 3,000 เมตรไดอยางชัดเจน แถม
ดวยวิวสวยๆ เก ือบ 270 องศาที ่ไมม ีอะไรมาบดบัง แมจะนาต ื ่นเต นและ
หวาดเสียวแตก็คุมกับวิวสวยๆ และรูปเกๆ ที่จะไดเปนที่ระลึกกลับบานไป  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานสูเมือง ทูริน (Turin) อีกหนึ่งหัวเมืองใหญทางภาคเหนือของอิตาลี 
เปนเมืองที่มีความสําคัญอยางมากในดานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และเคยเปนถึง
เมืองหลวงแหงแรกของประเทศอิตาลี เมืองทูรินนั้นมากมายไปดวยประวัติศาสตร
เกาแก กรุนดวยกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ลนเหลือ และยังเปนเมืองที่จะสามารถ
พบเห็นสถาปตยกรรมจากหลายยุค หลายสไตลไดเกือบทั่วทุกมุมเมือง นําทาน
เที่ยวชมเมืองทูรินที่ จัตุรัสซานคารโล (Piazza 
San Carlo) หนึ่งในจัตุรัสหลักกลางเมืองของทู
ริน สร างข ึ ้นตั ้ งแต สมัยศตวรรษท ี ่  16 โดย
ออกแบบใหจัต ุรัสและบริเวณโดยรอบใหเปน
สไตลบาโรค จัตุรัสน้ีเปนจุดรวมพลและชุมนุมของ
ชาวเมืองมาตั้งแตโบราณ ปจจุบันก็ยังคงความสําคัญดวยการเปนสถานที่จัดงาน
สําคัญๆ ไมวาจะเปนงานเทศกาล คอนเสิรต พาเหรด และอีกมากมาย จุดเดนของ
จัตุรัสแหงนี้อยูที่ อนุสาวรียเอ็มมานูเอล ฟลลิเบิรท (Emmanuel Philibert) 
รูปสลักบรอนซของดยุคแหงซาวอยในทาทางขี่มาออกศึก ที่ตั้งอยูใจกลางจัตุรัส 
บริเวณโดยรอบจัตุรัสนั้นเปนอาคารปดลอม 4 ดานที่มากมายไปดวยรานอาหาร 
คาเฟ� รานคาทั้งแบรนดเนม และแบรนดพื้นเมืองก็มีใหเลือกชม  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ Novotel Turin หรือระดับเดียวกัน  
วันที่เจ็ด ทูริน – เจนัว – เซอรราวิลล สคริเวีย - แมคอารเธอร เกลน เอาทเล็ต  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 เดินทางสู  เม ือง เจนัว (Genoa) เมืองหลวงของ
จังหวัดลิกูเร ีย (Liguria) ตั ้งอยู ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของอิตาลี และยังเปนเมืองที่มีขนาดใหญอันดับ 
6 ของอิตาลีอีกดวย และดวยตําแหนงที่ตั ้งที ่อยู ติด
ทะเล ทําใหเมืองเจนัวเปนเมืองทาท่ีสําคัญมากในแถบ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนมาตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน นําทานเที่ยวชมเมืองเจนัว 
จัตุรัสเฟอรราริ (Piazza De Ferrari) จัตุรัสหลักของเมืองเจนัว ตั้งอยูใจกลาง
เมืองเปนเหมือนตัวแบงระหวางยานเมืองเกาที่มากมายไปดวยประวัติศาสตรหลาย
รอยป กับยานเมืองใหมที่แสนทันสมัยไมแพเมืองใหญอื่นๆ จัตุรัสเฟอรรารี่น้ันโดด
เดนดวยแลนดมารกหลักก็คือ นํ้าพุขนาดใหญใจกลางจัตุรัส ที่รายลอมไปดวย
อาคารเก าแก และพระราชวังมากมายที ่ล วนลํ ้าค าทั ้งด านความงามและ
ประวัติศาสตร ไมไกลจากจัตุรัสเฟอรราริก็จะพบอีกหนึ่งแลนดมารกของเมืองคือ 
มหาวิหารเจนัว (Genoa Cathedral) หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ มหาวิหารแหงเซนต
ลอวเรนซ (Cathedral of Saint Lawrence) มหาวิหารในศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิคทแหงน้ีไดสรางขึ้นตั้งแตชวงศตวรรษที่ 12-14 ดวยสไตลการตกแตง
ที่ผสมผสานแตลงตัวและเขากันอยางนาทึ่งของสไตลโรมาเนสกและโกธิค ดานนอก
ดูยิ่งใหญและเรียบหรู สวนดานในน้ันประณีตและงดงามดวยงานศิลปะแสนวิจิตรที่
ตกแตงอยูท่ัววิหารดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชมกันมากมาย  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูเมือง เซอรราวิลล สคริเวีย (Serravalle Scrivia) เพื่อให
ทานได **อิสระชอปปم�งอยางเต็มที่** ที่ แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรรา
วิลล (McArthurGlen Outlet Serravalle) อีกหนึ่งแหลงชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนมที่ไมควรพลาด ภายในมีรานคาพรอมใหบริการและเลือกซื้อมากถึง 240 
รานคาแบรนดดังจากทั ่วโลก ไมวาจะเปน Armani, Bally, Boggi Milano, 
Burberry, Camper, Diesel, Fendi, Gucci, Puma และอีกมากมาย พรอม
ดวยขอเสนอชั้นดีดวยการลดราคาสูงสุด 70% ใหไดชอปปم�งกันไดอยางจุใจ ** 
อิสระอาหารคํ่า ** ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 



 

มุ งหนาสู  มิลาน (Milan) เที ่ยวชมหนึ ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลี เปน
ศูนยกลางทั้งทางดานการคา ศิลปะ เศรษฐกิจ และการศึกษา และไดชื่อวาเปน 
เมืองหลวงแหงแฟชั่นและการออกแบบ  
นําทานเขาสูที่พัก ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน  

วันที่แปด มิลาน – มหาวิหารมิลาน พิอาซซา เดล ด ูโอโม  – Galleria Vittorio 
Emanuele – สนามบิน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                                                                        

เท่ียวชมแลนดมารกของเมืองมิลาน ณ จัตุรัสกลางเมือง (Piazza del Duomo) 
ที่จัตุรัสแหงนี้โดดเดนนั้นนอกจากจะเปนศูนยกลาง
เมืองแลว ก็ดวยเพราะเปนสถานที่ตั้งของ มหาวิหาร
มิลาน (Milan Cathedral) มหาวิหารประจําเมือง
ขนาดใหญแหงนี ้ค ือโบสถที ่ใหญที ่สุดในประเทศ
อิตาลี เดนดวยศิลปะแบบโกธิคที ่ตกแตงดานนอก
ดวยยอดแหลมจํานวนมากถึง 135 ยอด พรอมดวยรูปแกะสลักจากหินออนจํานวน
มากที่ประดับอยูโดยรอบ ที่บริเวณจัตุรัสแหงนี้ยังมีสัญลักษณเดนอยู นั่นก็คือ 
อนุสาวรียพระเจาเอ็มมานูเอลที่ 2 (Monument to Vittorio Emanuele 
II) อนุสาวรียแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นในป 1896 เพื่อเปนเกียรติแดพระเจาวิคเตอร 
เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผูท่ีไดขึ้นเปนกษัตริยองคแรกของอิตาลีในป 1861 เปนรูปปم�นทรง
มาในอิริยาบถกําลังออกรบอยูบนแทนหินออน ถายรูปดานหนา ปราสาทซฟอรซา 
(Sforza Castle) จุดหมายท่ีไมควรพลาดเม่ือมาเยือนมิลาน ดวยขนาดที่ใหญโต
ทําใหเปนหนึ่งในป�อมปราการที่ใหญที่สุดในยุโรปชวงศตวรรษที่ 16-17 ปจจุบัน
ภายในเปนพิพิธภัณฑและแกลลอรี่ศิลปะสวยๆ แลวแวะถายรูปกับ โรงละครลา
สกาลา (La Scala Theatre) โรงละครคูเมืองมิลานมานานกวา 230 ป แหงน้ี
เปนอาคารสีขาวที่ดูภายนอกแมจะไมสะดุดตาเทาไรนัก แตภายในนั้นอลังการดวย
โรงละครขนาดใหญและตกแตงอยางหรูหรา เปนสถานที่แสดงโชวชื่อดังมากมาย ที่
ดานหนาโรงละครสกาลาบริเวณจัตุรัส พิอาซซา เดลลา สกาลา นี้เองที่เราจะได
เห็นรูปป  น อนุสรณแหงลีโอนารโด ดาวินซี (Statue of Leonardo Da�م



 

Vinci) โดยสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแดลีโอนารโด ดาวินซี นักประดิษฐและนัก
วิทยาศาตรคนสําคัญของโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 อิสระชอปปم�งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั้งอยูทางฝم�งขวาของมหา

วิหารมิลาน เปนหางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในอิตาลี โดยสรางขึ้นในป 1877 
มากมายดวยรานคา รานอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชั้นสองขางทางเดิน
กวาง ที่โดดเดนมากก็คือหลังคาทรงโดมเปนกระจกใส ทําใหสามารถชอปปم�งไดใน
ทุกสภาพอากาศนําทานสูเมือง โคโม (Como) เมืองที่เพียบพรอมดวยทัศนียภาพ
อันงดงาม ทั้งเทือกเขาแอลป�สูง และทะเลสาบโคโม ทําใหเปนแหลงทองเที่ยวยอด
ฮิต ยังไมนับผลงานศิลปะชั้นเลิศมากมายทั่วเมือง โบสถเกาแก โรงละคร และ
พิพิธภัณฑอีกมากมายใหไดเที่ยวชมกันอยางจุใจ นําทานเที่ยวชมเมือง โคโม ชม
วิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม ทะเลสาบมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของอิตาลี ดวย
พื้นที่กวางถึง 146 ตารางกิโลเมตร และดวยความลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ทําให
เปนหน่ึงเปนทะเลสาบที่ลึกที่สุดของทวีปยุโรปเลยทีเดียว  

 ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบินมิลาน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดย
สวัสดิภาพ  
21.20 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK92 แวะเปลี่ยน

เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
วันที่เกา ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.35 น.  ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

****************************************** 
 
 
 
 



 

อัตราคาบริการ 
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 
19-27 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 

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

เงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป

เหมาหรือตัดกรุปเทานั้น) 



 

✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื ่มใน

หองพัก 
✗ 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 ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสดุวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 



 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่
ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสดุวิสัย 

และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใน
ทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่
ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
เอกสารที่ตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํากวา 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเขาสู

ประเทศไทย หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควร
นําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (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 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ

ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอ
ลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีเปนเจาของกิจการ  
ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบ

เสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  
Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (ในกรณี

ที่ผู อื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมย่ืน
เอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงให
เห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่
จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เม่ือกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออก
จากธนาคาร (Bank Certificate) **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อ
แสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผู
เดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

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

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที ่ทานอยู  (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 ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการ

รองขอวีซาใหกับบุตร ** 
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม

เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่
ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแต
ละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยืนวีซาได 

 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมี

คาใชจายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 



 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิวมือ ณ ศูนยยื่นวีซา ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  
ชื่อ-นามสกุล (ตามหนา
พาสปอรต)................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) 
....................................................................................................................................... 
ที่อยู
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท.....................................................  
เบอรมือถือ........................................................................ 
E-Mail..................................................................................................................................... 
สถานะ  สมรส      โสด     หยาราง   แยกกันอยู 
เลขที่พาสปอรต...................................................  
วันหมดอายุ...................................................................... 
วัน/เดือน/ป เกิด.............................................  
อาชีพ................................................................................... 
สถานที่ทํางาน
.............................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน
....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน.................................................  
 
 
 



 

การเดินทางในคร้ังน้ีทานออกคาใขจายเองหรือไม 
.......................................................................................... 
ชื่อผูออกคาใชจาย ..............................................................................................  
ความสัมพันธ .................... 
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยสแกนลายนิ้วมือเพ่ือทําวีซาหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวซีา (Issue)................................. 
วันหมดอายุ...............................  
  ไมเคย  

** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ ** 
 
 


