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FRANCE ALPS – ITALY RIVIERA 10 DAYS (EK) 

ฝรั่งเศส เอลป์ – อิตาลี ริเวียร่า 
 ชาโมนกิซ์ – มงบลังค์ -  ชิงเกว่ แตร์เร – โคโม่ - มิลาน   

10 วัน 8 คืน / BY EMIRATE AIRLINE (EK)  
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เสน้ทางสุดสวยที่ท่านตอ้งไปเยือนใหไ้ดส้กัครั้ง 

>> ขึน้เคเบิล้ไฟฟ้าสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา Mont Blance ยอดเขาสูงท่ีสุดในยุโรป 
>> ชมหมู่บ้าน Cinque Terre  หมุ่บ้านชาวประมงหน้าผาบ้านริมทะเลอติาล ี 
>> หมู่บ้านแห่งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์ 
>> ชมหมู่บ้าน Bellagio  /  Varenna  / Villa del Balbianello  หมู่บ้านสุดสวยในทะเลสาบโคโม่ (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen) 
>> เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy หนึ่งในเมืองคูคลองท่ีสวยติดอนัดับโลก (Unseen) 
>> ชมเมือง  Sirmione เมืองสวยริมทะเลสาบกราด้า (Unseen) 
>> ชมเมือง  Portofino เมืองสวยริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
>> ชมเมือง TURIN  เมืองสวยในเทือกเขาเอลป์  
>> ชมเมือง GENOA เมืองท่าสุดในสวยของอติาล ี
>> ชมเมือง Milan เมืองแฟช่ันของโลก  
>> ช้อปป้ิง Serravalle Designer Outlet 
   

 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  (สบายๆ พกั 2คืน ติดกนั ครั้ง)       

     

พิเศษเมนู 

Seafood /อาหารพื้ นเมือง /  ไทย / สเต็ก /ไวน ์

รวมค่าคนขบัรถในยโุรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ดูไบ - เจนีวา 
06.30 น.           คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9-10  

สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
ดา้นสัมภาระ และบตัรท่ีนัง่ข้ึนเคร่ือง 

09.30 น.          ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 375 
13.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
14.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 083 
18.45 น. ถึงสนาบินเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  
ท่ีพกั BRISTOL HOTEL GENEVA หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ (2)  เจนีวา – อวีวัร์ (ฝร่ังเศส) -  อานซ่ี – ชาโมนิกซ์  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เจนวีา (GENEVA) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) น าชม
เมืองเจนีวา เมืองศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติเมืองท่ีตั้งองคก์รระดบัโลก อาทิองคก์ารการคา้โลก
(WTO) จากนั้นน าท่านชมเมืองเจนีวา เร่ิมจากน าท่าน ชมน ้าพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) 
อนุสาวรียก์ารรวมชาติและนาฬิกาดอกไม ้ 

 
อิสระใหท่้านเดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่หมู่บา้น อวีัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 25  กิโลเมตร // ใชเ้วลา 40 
นาที ) ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี เป็นเมืองในยคุกลางของยโุรป ท่ียงัมีการ
อนุรักษเ์ก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และก าแพงเก่าแก่เอาไว ้ปัจจุบนัถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในหมู่บา้น 
18  ท่ีสวยท่ีสุดของฝร่ังเศส โดยไดฉ้ลองอายคุรบ 700 ปี ในปี 2006 และยงัไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี 
2006 ในการดูแลรักษาไดดี้ท่ีสุด ตวับา้นเรือนถูกประดบัดว้ยดอกไมไ้ม่วา่ จะฤดูไหนก็ตามจนไดรั้บ
รางวลั “Four Flowers” ระดบัยโุรป จนไดรั้บการขนานนามวา่ หมู่บ้านดอกไม้  และไดรั้บรางวลั 
International Trophy for Landscape และพืชสวน และยงัไดรั้บเป็น “หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดใน
ฝร่ังเศส” (Les Plus Beaux Village de France)   
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อิสระน าท่านเดินชมหมู่บา้นใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านสู่เมือง อานซ่ี (Annecy) (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองเก่า
เลก็ๆ น่ารักท่ีอยูท่่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอนัดบัความสวยงามของโลก) และเทือกเขา
เอลป์ เป็นเมืองตากอากาศท่ีสวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุห่่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร จา
กนนั้นน าท่านชมเมืองเก่า  
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น าท่านถ่ายรูปกบั Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน ้า ตั้งโดดเด่นอยูใ่นคลอง เคยเป็นท่ีอาศยัของ
ตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษท่ี 12  แต่อีก 200 ปีกลายสภาพเป็นศาล จากนั้นก็เป็นคุก แลว้มา
เป็นโรงกษาปณ์ ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นท่ีท าการของรัฐในศตวรรษท่ี 15 แลว้  กลบัมาเป็นคุกใหม่อีก
คร้ังในช่วงปฏิวตัฝร่ังเศส  จนถึงปี 1986 ทางการฝร่ังเศสไดเ้ขา้บูรณะใหม่ ใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์แสดง
นิทรรศการ ประวติัศาสตร์ของเมืองอา้นซี และซาววั และปัจจุบนัมุมของอาคารแห่งน้ีก็ยงัใชเ้ป็น
สัญญาลกัษณ์ ของเมืองดว้ย ถือเป็นอกีหนึ่งสัญลักษณ์ท่ีถูกถ่ายไว้มากท่ีสุดในฝร่ังเศส  อิสระใหท่้าน
เดินเล่นในตวัเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกสินคา้พื้นเมือง ตามอธัยาศยั หรือ เลือกจิบ
กาแฟ นัง่ชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ   
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 
ใชเ้วลา 1.15 ชม.)เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีนกัเล่นสกีและนกัปีน
เขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาท่ีแห่งน้ีโดยมียอดเขามองบลงัค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมาย
ปลายทาง 

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั MONT BLANC HOTEL CHAMONIX  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว (พกั 2 คืน)  

วนัที่ (3)   ชาโมนิกซ์  -  เคเบิล้ไฟฟ้า AIGUILLEDU MIDI ชมววิมองบลงัค์  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านนัง่เคเบ้ิลไฟฟ้าข้ึนสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi)  ดว้ยความสูงระดบั 3,842 
เมตร เป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก  ถูกสร้างข้ึนเมือปี คศ  1955  ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที  

 
จากสถานีน้ีท่านสามารถมองเห็นยอด เขา ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป (สูงกวา่จุงฟราวน์) และสูงเป็น
อนัดบัท่ี 11 ของโลก ท่ีมีความสูง 4,807 เมตร  
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อิสระใหท่้านชมวิวหรือท ากิจกรรมต่างๆ  ตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่างเมืองชาโมนิกซ ์ 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ใหท่้านอิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขาสูง อิสระใหท่้านเพลิดเพลินเดินเล่น ชม
เมือง ชาโมนิกซ์ ท่ีเป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบา้นเรือนไวอ้ยา่งสวยงาม ให้
ท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของฝากของท่ีระลึกมากมายกบับรรยากาศโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา
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สูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลงั ท่ีสูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยโุรป และ 
อนัดบัท่ี 11 ของโลก  

 
  น าท่านเดินเล่นชมเมืองชาโมนิกซ์ตามอธัยาศยั  
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ค ่า                        รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั     MONT BLANC HOTEL CHAMONIX  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ (4)  ชาโมนิกซ์   -  ตูริน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่เมือง ตูริน (Turin) หรือ โตริโน่ (Torino) (ระยะทาง 225  กิโลเมตร ใชเ้วลา 3.15 
ชม.)  อดีตเมืองหลวงเก่าแกของประเทศอิตาลี ปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของแควน้ 
ปิเอดมอนต ์ซ่ึงในอดีตเคยท่ีประทบักษตัริยแ์ห่งแควน้ซาวอย (Savoy) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1574 และเมือง
ตูรินยงัไดเ้ป็นเกีรยติในการเป็นเจา้ภาพจดัโอลิมปิคฤดูหนาวหลายคร้ังอีกดว้ย 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านสู่จตุรัส คาสเตลโล ศูนยก์ลางของเมืองตูริน  

 
น าท่านเดินเล่นชมเมืองตูริน ถ่ายรูปกบั ดูโอโม่ หรือมหาวิหารประจ าเมืองตูรินจากนั้นอิสระใหท่้าน
เดินเล่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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จากน้ันน าท่านขึน้ชมวิวเหนือเมืองตูริน ณ Mont Des Capucins ให้ท่านได้เกบ็ภาพแบบพาโนรามา
ของเมืองตูริน  

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองของโรงแรมที่พกั 
ที่พกั         DOUBLETREE BY HILTON TURIN หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัที่ (5)    ตูริน - Serravalle Designer Outlet  - เจนัว  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม.) 
เตม็ไปดว้ยร้านคา้ใน Serravalle มีทั้งหมดกวา่ 180 ร้าน สินคา้แฟชัน่แบรนดอิ์ตาลีและแบรนดเ์นม
ระดบัโลกอ่ืนๆ เช่น Gucci, Burberry, Prada,Benetton, Armani, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin 
Klein เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหาร และคาเฟ่หลากหลายใหเ้ลือกใชบ้ริการอีกดว้ย 

 
กลางวนั       อิสระอาหารกลางวนั ณ แหล่งชอ้ปป้ิง เพื่อความสะดวก  (คืนเงินท่านละ 40 EURO)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. )
หน่ึงในเมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยงัเป็นรัฐอิสระท่ีตั้งอยูท่ี่ลิกูเรีย ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ัง
ทะเลอิตาลีท่ีมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 และดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสมต่อการ
เดินเรือน่ีเอง จึงส่งผลใหเ้มืองเจนวักลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝ่ัง
ตะวนัตกของอิตาลี   จากนั้นน าท่านชม Piazza de Ferrari แลนดม์าร์คส าคญัของเมืองเจนวัตั้งอยู่
ศูนยก์ลางของเมืองเก่าในยา่น Molo เป็นหน่ึงในจุดศูนยก์ลางของเจนวัและมีสถานท่ีท่องเท่ียว
มากมาย มีน ้าพุขนาดใหญ่หรูหรากลางจตุัรัส ลอ้มรอบน ้าพุเป็นอาคารส าคญัหลายแห่งรวมถึง Palace 
of the Doges, โรงละคร Carlo Felice, ตลาดหลกัทรัพยเ์จนวัและวงัของ Duke of Galleria. นอกจากน้ี
ยงัมีร้านอาหารและคาเฟ่เลก็ ๆ หลายแห่งพร้อมท่ีนัง่กลางแจง้เพื่อการผอ่นคลาย   
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จากนั้นน าท่านชมถนน Via Garibaldi มรดกโลกท่ีข้ึนทะเบียนกบัยเูนสโก Via Garibaldi เป็นถนน
สายส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในเจนวัและมีช่ือเสียงในเร่ืองของพระราชวงัและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ 
อาคารท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Doria Tursi, Palazzo Lomelino 
และ Palazzo Pantaleo. 
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          NH COLLECTION GENOVA MARINA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั 2 คืน) 

วนัที่ (6)    เจนัว -   ลา สเปเซีย –  หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร  - เจนัว 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) (ระยะทาง 100 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) 
เมืองท่าท่ีเป็นประตูสู่ 5 หมู่บา้นริมทะเลท่ีสวยท่ีสุดในโลก  จากนั้นน าท่านนั่งรถไฟสู่หมู่บ้านชิงเกว่ 
แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเลก็ๆท่ีตั้งอยูบ่น ชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มี
ความหมายวา่ หา้ดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่งไดแ้ก่ 
VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้ง
หา้หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกด้ว้ย (UNESCO) เราน าท่านชมหมู่บา้นเพียงบางส่วน  
เช่น หมู่บ้าน RIOMAGGIORE 

 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
                         หมู่บ้าน VERNAZZA 
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หมู่บ้าน MANAROLA 

 
ช่วงเย็นๆน าท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมพกั  อสิระให้ทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย  

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองโรงแรมทีพ่ัก 
ที่พกั          NH COLLECTION GENOVA MARINA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
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วนัที่ (7)    เจนัว  - ปอร์โตฟิโน่  - มิลาน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) ( ระยะทาง 25 กิโลเมตร // ใชเ้วลา 40 นาที) 
หมู่บา้นประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรคส์ าหรับนกัท่องเท่ียวในเมืองเจนวัของ
อิตาเล่ียน ริเวียร่า ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆท่ีอยูท่่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยๆ
มากมาย โอบลอ้มอ่าวท่ีมีเรือยอร์ช จอดเรียงรายอยา่งเป็นระเบียบความสวยงามของท่ีน่ีนั้นถึงกบัท า
ใหบ้ริษทัในเครือวอลทดิ์สนีย(์WALT DISNEY) ตอ้งขอจ าลองไปไวส้วนสนุกดิสนียซี์ 
(DISNEYSEA) ในประเทศญ่ีปุ่นเลยทีเดียว ใหเ้ดินพกัผอ่นอยา่งสบายอารมณ์ ด่ืมด ่ากบับรรยากาศ
สบายๆฟังเสียงคล่ืน ชมท่าเรือยอร์ช สัมผสัวิถีชิวิตริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรือนกัท่านยงัสามารถเท่ียว
ชม โบสถเ์ซนตม์าร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสตศตวรรตท่ี 11 เป็นโบสถท่ี์มีขนาดไม่
ใหญ่โตหากเป่ียมดว้ยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนท่ีใด 

 
 
น าท่านเดินชมเมืองปอร์โตฟิโน่ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
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กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) ( ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) เมืองส าคญั
ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูใ่นแควน้ท่ีราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่
และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม   

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) 

สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองซ่ึงมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ย หินอ่อนสีขาวในศิลปะ
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แบบโกธิคใชเ้วลาสร้างนานกวา่ 500 ปีปัจจุบนัเป็นโบสถแ์คธอลลิ์กท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและ
เป็นมหาวิหารใหญ่อนัดบั 4 ของโลก สูง 157 เมตรกวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปีค.ศ. 1386 ใชเ้วลา
ก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทท่ีมีปลายยอดแหลมกวา่ 135 ยอด อิสระใหทุ้ก
ท่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พกั          DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MILAN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พกั 2 คืน ) 

วนัที่ (8) ทะเลสาบโคโม่ -   เบลลาจิโอ -  วาเรนน่า – เลนโน่ - วิลล่า เดล บาลบิอาเนลโล่  
  มิลาน 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเบลลาจิโอ (Bellagio) เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบ
ท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อนัเปรียบเสมือนป้อม
ปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนแห่งน้ี เบลลาโจตั้งอยูป่ลาย
บนของคาบสมุทร โดยถูกแบ่งออกโดยแขนสองขา้งทิศใตข้องทะเลสาบ เมืองสามารถเห็นเทือกเขา
แอลป์ ทางทิศเหนือไดอี้กดว้ย  

 
น าท่านเดินชมเมืองเบลลาจิโอ ใหท่้านไดเ้ดินชิวๆ เลือกซ้ือของท่ีระลึกของฝากตามอธัยาศยั  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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 จากนั้นน าท่านนัง่เรือสู่เมืองวาเรนน่า (Varenna) เป็นจุดหมายปลายทางท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ผู ้
ท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นท่ีน่ีมาเพื่อผอ่นคลายริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าพนัปี เป็นหมู่บา้นชาวประมงโบราณ 
เมืองน้ีนกัท่องเท่ียวชอบมากนัเป็นเมืองท่ีสวยทีสุดในทะเลสาบโคโม่ บา้นเรือนเรียงรายสีสันสวยงาม 
เป็นยา่นท่ีมีร้านอาหาร ร้านชอ้ปป้ิง และคนมกันิยมมาดูพระอาทิตยต์กกนัท่ีน่ี เมืองวาเรนน่า ไดรั้บ
การขนานนามวา่เป็นทางเดินแห่งรัก เพราะทุกทางท่ีเดินสุดโรแมนติกทุกมุม 

 
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
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น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเลนโน่ (Lenno) เพื่อชม วิลล่า เดล บาลบิอาเนลโล่ (Villa del 
Balbianello) วิลล่าสไตลอิ์ตาเล่ียนในสวนสวยสไตลอ์งักฤษจากศตวรรษท่ี 13 ริมทะเลสาบโคโม่ท่ี
ใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ดงั A Month by the Lake, Star Wars episode II Attack of the 
Clones และ 007 Casino Royale  
** หมายเหตุ : หากวิลล่า เดล บาลบิอาเนลโล่ มีการปิดไม่เปิดใหเ้ขา้ชมไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเขา้ชม ***  
จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  น าท่านกลบัสู่เมืองมิลาน 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั          DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL MILAN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ (9)  มิลาน – ซิร์มิโอเน่ - มิลาน 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ซิร์มิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง 135 กม.ใชเ้วลา 1.45 ชม. ) เป็นเมือง 
Unseen  ของอิตาลี เป็นเมืองเก่าแก่ มีอายมุากกวา่ 2,000 ปี เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือว่าสวยงามและไดรั้บ
ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบการ์
ดา้ (Garda Lake)  
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จากนั้นน าท่านล่องเรือทะเลสาบการ์ดา้ ชมความสวยงามของวิวทิวทศัน์ ของทะเลสาบ ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบน ้าจืด ท่ีเกิดจากน ้าแขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่จึงถูกลอ้มรอบดว้ย
ทะเลสาบทั้งสองดา้น และถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเลก็ๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวได้
ตลอดทั้งปี นอกจากซีร์มิโอเน่ จะมีช่ือเสียงเร่ืองซากปรักหักพงัตั้งแต่สมยัยคุโรมนั ส่ิงหน่ึงท่ีมี
ช่ือเสียงไม่แพก้นัคือน ้าพรุ้อนธรรมชาติท่ีผดุข้ึนมาจากใตท้ะเลสาบ ถูกคน้พบโดยชาวโรมนัตั้งแต่เม่ือ 
2,000 ปีท่ีผา่นมา เช่ือกนัวา่เป็นน ้าพุร้อนท่ีมีอุณหูมิถึง 69 องศาเซลเซียสและอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ
ก ามะถนั ซ่ึงเป็นแร่ธาตุท่ีส าคญัในการใชรั้กษาโรคของชาวโรมนัในสมยันั้น 
** หมายเหตุ หากเรืองดใหบ้ริการ ไม่วา่ดว้ยเหตุการณ์ใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงด
ใหบ้ริการ **  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมิลาน (ระยะทาง 135 กม.ใชเ้วลา 1.45 ชม. ) สระใหท่้านเดินเล่น
ชมเมือง หรือวา่เลือกซ้ือสินคา้แบร์นดเนม  สินคา้พื้นเมือง หรือของท่ีระลึกต่างๆ ตามอธัยาศยั 

 
                       อสิระอาหารค ่า ณ แหล่งช้อปป้ิง เพ่ือความสะดวก  

จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิลาน เพื่อท าการเช็คอินและท าภาษี 
22.20 น.          ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 3092 

วนัที่สิบ (10)              ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 372 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคณุท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

16 – 25 มีนาคม 2566 159,900 159,900 150,900 145,900 30,000 

11 – 20 เมษายน 2566*** 169,900 169,900 160,900 155,900 35,000 

4 – 13 พฤษภาคม 2566 165,900 165,900 155,900 150,900 35,000 

1 – 10 มิถุนายน 2566 165,900 165,900 155,900 150,900 35,000 
 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15  ท่านขึน้ไป สูงสุด 20 ท่าน ** 
** หากต ่ากว่า 15  ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่ 
** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือเกดิ
เหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงินให้แก่
ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
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7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบติัเหตุ 
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

 
หมายเหตุ 

*** กรณวีีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
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◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างของ
สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 

หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบ

ของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็น

ห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่า

วีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หา

กวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
 


