ท่ อ งเที่ย วทวี ป ยุ โ รปสุ ดแสนโรแมนติ ค กับ 3 ประเทศในฝั น ฝรัง่ เศส สวิสเซอร์แลนด์-อิตาลีเยือนกรุงเบิรน์ เมืองหลวงแห่ งสวิสเซอร์แลนด์ ช้อป
ปิ้ งเมืองแห่ งแฟชัน่ และชมมหาวิหารสุดยิ่งใหญ่ที่มิลานขึ้ นกระเช้าโรแตร์
พิชิตยอดเขาทิ ตลิส ช้อปปิ้ งสินค้าสวิส โรแมนติดเมือ งลูเซิ รน์ นัง่ รถไฟ
TGV พระราชวัง แวร์ซ ายส์ ล่ อ งเรื อ บาโตมู ส ช้อ ปปิ้ งเต็ ม อิ่ ม ย่ า นดัง
เดินทางโดยสายการบินไทย คัดสรรที่พกั พักอย่างมีระดับ และการบริการ
สุดประทับใจ

กาหนดการเดินทาง

9 - 18 เมษายน 2561

สาหรับ 20 ท่าน

วันแรกของการเดินทาง
(1)
กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ
21.00 น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ ประตู 2 Row C ของสายการบินไทย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ทา่ น
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) ปารีส - บ้านจิ ตรกร Claude Monet's House – มองมาร์ท – วิหารพระหฤทัย - ล่องเรือ - Bateaux Mouehes
00.10 น.
ออกเดินทางสู่นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930
06.50 น.
(เดินทางถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ช่ ือว่ า จิ แวร์นี
(Giverny) เข้ าชมบ้ านโมเนต์ ศิลปิ นอิมเพรสชั่นนิสม์ท่โี ด่งดัง บ้ านสองชั้นหลังนี้ปกคลุมไปด้ วยพื ชพรรณไม้ นานาชนิด, ห้ องและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในบ้ าน
ยังคงสภาพเดิม ห้ องนั่งเล่น, ห้ องนอนและห้ องครัวขนาดใหญ่พร้ อมอุปกรณ์ทาครัวครบครัน สะท้อนให้ เห็นว่าโมเนต์เป็ นคนพิถีพิถัน ไฮไลท์ของบ้ านคือ สวนสวย
แห่งอยู่ในที่เดียวกัน สวนไม้ ดอกคลาสสิคสไตล์ฝรั่งเศส “คลอส นอร์แมนด์”(Clos Normand) และสวนไม้ นา้ ขึ้นมาคู่กับสวนไม้ ดอก เหมือนกับโมเนต์ตวัดปลาย
พู่กนั ลงบนผ้ าใบ กลางสวนไม้ นา้ มีสระบัวที่เป็ นต้ นกาเนิดของภาพเขียนชุดอันเลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะท้ อนบนพื้นนา้ ในสระบัวเป็ นสิ่งที่โมเนต์ช่ ืนชอบมาก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงปารีส เพื่อเดินทางไปยัง ย่านมองมาร์ต ย่านที่ได้ ช่ ือว่าเป็ นย่านแห่งศิลปะ เพราะอดีต เป็ นย่านที่พักอาศัยและทามาหางานของเหล่า
ศิลปิ น จิตรกรชื่อดังมากมาย ทั้ง ปี กัสโซ, ซัลวาดอร์ ดาลี, แวนโก๊ะ, เรอนัวร์ มาเนต์ เป็ นต้ น... นาท่านชม วิหารพระหฤทัย Sacre-Coeur ชมความงามของโบสถ์สี
ขาวสวยเด่นเป็ นสง่าบนเนินเขามงมาร์ต นาท่านชมความงามของวิวสวยที่สุดของปารีส จนอาจกล่าวว่า “เนินเขามองมาร์ตเป็ นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และเนินแห่ง
ความฝันของบรรดาศิลปิ นทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปิ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้ มีการสร้ างสรรค์จากที่น่ีเป็ นจานวนมาก... อิสระให้ ทุก
ท่านได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร์ (Place de Tertre) สถานที่รวมตัวกันของเหล่ าจิตรกรอิสระที่รับจ้ างวาดภาพเหมือนให้ เหล่ า
นักท่องเที่ยว...

จากนั้นนาท่านล่ องเรื อ Bateaux-Mouches ชมความงามของ “แม่น้าแซนน์ ” ที่ตัดผ่ านใจกลางกรุ งปารี ส ชมทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น้า เพื่ อชมความงามของ
สถาปัตยกรรมสองฟากฝั่งแม่นา้ ในกรุงปารีสและชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองฝั่งแม่นา้ ในยามค่าคืนให้ ทุกท่าน ได้ สมั ผัสบรรยากาศของชาวกรุงปารีส ซึ่งเป็ น
แม่นา้ สายหลักแห่งกรุงปารีส

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารพื้นเมือง
MILLENNIUM PARIS OPERA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง ( )
ปารีส – พิพธิ ภัณฑ์ลูฟ - ประตูชยั - หอไอเฟล - ปารีส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟ พิ พิธภัณฑ์ท่ีจัดว่าใหญ่ท่สี ุดในโลก ทั้งตัวอาคารสถานที่และผลงานที่นามาจัดแสดง ตัวตึกที่อยู่รายรอบนั้นเคยเป็ นพระราชวังมา
ก่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมผลงานมากกว่า
,
ชิ้น แต่นามาจัดแสดงได้ เพียง , ชิ้นเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็จะผลัดเปลี่ยนกันมาออกแสดง ตัว
ทางเข้ าโดดเด่นด้ วยปิ รามิดแก้ ว ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป่ ย สถาปนิกเชื้อสายอเมริกัน-จีน... ให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับการผลงานด้ านศิลปะจากทั่วโลก และที่
สาคัญที่ทุกท่านมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอันลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินชี่ ปริศนาภาพวาดที่ยังไม่สามารถหา
ข้ อสรุปได้ นอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมาย อาทิ ภาพวาด The Last Supper, The Virgins of the Rocks, ภาพเสรีภาพนาประชาชน (Liberty Leading the People)
ผลงานที่เยี่ยมยอดของ เดอลาครัว (Delacroix) ที่แสดงถึงการปฏิวัติในฝรั่งเศส

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบัญชาให้ สร้ างเพื่อเป็ นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงคราม และ
เพื่อเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ ย่ิงให้ ดุจดั่งจอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย ชมจัตุรสั คองคอร์ท ที่ซ่ึงเคยเป็ นลานประหารพระ
เจ้ าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองั ตัวเนต ...

จากนั้นชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์สาคัญของนครปารีส (ไม่รวมค่าขึ้นชม) ให้ ท่านได้ มีประสบการณ์อันน่าประทับใจของมหานครปารีส พร้ อม
ถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก ชม จัตุรัสคองคอร์ท ที่ซ่ึงเคยเป็ นลานประหารพระเจ้ าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองั ตัวเนต อิสระให้ ทุกท่านถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึก จากนั้นชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอันมีช่ ือเสียงที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์ เอลิเซ่ ซึ่งเป็ นต้ นแบบถนนราชดาเนิน ถนนแฟชั่นที่มีช่ ือเสียง สองข้ างถนน
เป็ นที่ต้งั ของสานักงาน, สายการบิน, บริษัท, ห้ างร้ าน, ภัตตาคาร, สถานที่ บันเทิงชื่อดังตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร

ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ทีพ่ กั
MILLENNIUM PARIS OPERA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4) ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – มหาวิหารนอทเทรอะดาม - ช้อปปิ้ ง - ปารีส
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ในสมัยพระเจ้ าหลุยส์ท่ี 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ให้
ท่านได้ เข้ าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) สัมผัสความอลังการของพระราชวังที่ได้ รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโลก อีกทั้งงบค่าใช้ จ่ายให้ การสร้ าง
จากอดีตจนถึงปัจจุบันแพงที่สดุ ในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์ มากมายซึ่งได้ รับการตกแต่งไว้ อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้ องต่างๆ
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้ วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ช้ันดี ที่เป็ นต้ นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ท่โี ด่งดังไปทั่วโลก… ให้ ท่านได้ ชมความ
งดงามของแต่ละห้ อง อาทิ SALON OF WAR , SALON OF PEACE, HALL OF MIRRORS, เป็ นต้ น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนูอาหารจีน
จากนั้นนาท่านสู่ มหาวิหารนอทเทรอดาม โบสถ์ศิลปะโกธิกอันเก่าแก่และศักดิ์สทิ ธิ์แห่งนี้ เป็ นโบสถ์ท่มี ีช่ ือเสียงมากที่สุดของฝรั่งเศสก็ว่าได้ โบสถ์สงู ใหญ่คล้ ายตึก 3
ชั้น สร้ างด้ วยหินที่ตัดเป็ นชิ้นและวางเรียงกัน มีรูปแกะสลักบอกเรื่องราวของพระเยซูท่ซี ้ ุมประตู เหนือส่วนโค้ งของประตูข้ ึนไป เรียงรายด้ วยประติมากรรมหินสลัก
เป็ นรูปนักบุญต่างๆ ในคริสตศาสนาขนาดเท่าตัวจริงประมาณ 27 รูป องค์เด่นที่สดุ คือนักบุญแซงต์ เดอนีส์ ที่ยืนถือหางตัวเองอยู่ ภายในโบสถ์มีหน้ าต่างที่ประกอบ
ขึ้นจากกระจกหลากสี บอกเล่าเรื่องราวตามพระคัมภีร์โบราณ อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาให้ ท่านเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์นมที่โด่งดังของฝรั่งเศส ย่านถนนออสแมนบูโล
วาร์ด และสินค้ าปลอดภาษีมากมายเป็ นการส่งท้าย หรือให้ ทา่ นเดินเล่นช้ อปปิ้ งในห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง อย่างแกลเลอรี่ ลาฟาแยต ฯลฯ

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารพื้นเมือง
MILLENNIUM PARIS OPERA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง ( )
ปารีส - TGV ดีจอง – เบิรน์ - ชมเมือง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟปารีส นาคณะนังรถไฟความเร็
่
วสูง TGV สู่เมืองดิจอง วิง่ ด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง จนถึงเดินทางมาถึงเมืองดิจอง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนูอาหารจีน
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของเมืองเบิร์น (BERN) มีความหมายว่า หมี ได้ มาจากการที่ทา่ นดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์
ที่ แห่งชาริงเกนตั้งชื่อสัตว์ตัวแรกที่ท่านพบขณะออกล่าสัตว์ ชม บ่อหมีสีน้ าตาล หรือ เบเร็นกราเบ็น “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น” ให้ ทา่ นได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
เมืองแห่งนี้ได้ รับการอนุ รักษ์ไว้ เป็ นอย่างดี จนได้ รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้ เป็ น “เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก” นาท่าน
ถ่ า ยภาพเป็ นที่ระลึ ก กับ หอนาฬิกาไซท์ กล็ อคเค่ นทาร์ม หอนาฬิกาที่มีอายุ ถึ ง
ปี ซึ่ งมี “โชว์ ” ให้ ดูทุก ชั่ ว โมงเมื่อ นาฬิก าตี ครบเวลา จากนั้น ให้ ท่า นได้
เพลิดเพลินกับย่านการค้ ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดๆของเมืองนี้ ถนนกรัม
กาสเซ ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านภาพวาดและร้ านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บาร็อค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ -300
ปี นาท่านเดินเล่นชมเมืองไปตามถนนสายสาคัญกลางเมืองที่มีนา้ พุท้งั หมด
กว่าบ่อประดับไปทั่วเมืองซึ่งแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปปั้ นแตกต่างกันไปจนได้ รับ
การขนานนามว่า “City of Fountains”...

ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น
ทีพ่ กั
HOTEL AMBASSADOR BERN หรือเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง ( ) เบิรน์ – อินเทอร์ลาเก้น - ชทานเซอร์ฮอร์น - กระเช้า “Cabrio” - แองเกิลเบิรก์
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เมืองที่มีทวิ ทัศน์อันงดงาม เสมือนประหนึ่งเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้ อมอยู่ในอ้ อมกอดของหุบเขา และสายนา้ สีฟ้า
ครามสดใสของทะเลสาบที่จะทาให้ ทา่ นรู้สึกสดชื่น อิสระให้ ทา่ นหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม
ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็ นต้ น
, ชอคโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีช่ ือเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุก๊ กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟเฟอร์ และใกล้ กัน
นั้นมีคาสิโน Kursaal ให้ สาหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคอิสระตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนูอาหารไทย
จากนั้นนาท่านสู่ ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยู่ในตาบล Nidwalden ใกล้ กับชายแดนรัฐ Obwalden มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต)
การเดินทางโดยขึ้น กระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้ าเปิ ดประทุนแห่ งแรกของโลก (แถมมี 2ชั้นอีกต่างหาก” ที่คงมีความหมายมาจากคาว่า “Cabriolet” หรือ
“Convertible” ซึ่งหมายถึง คล้ ายรถเปิ ดประทุน ขึ้นสู่ยอดเขา Mount Stanserhorn โดยก่อนอื่นจะพาท่านขึ้นรถรางที่มีอายุกว่ า
ปี ไต่ข้ ึนเนินเขา สองข้ างกาย
ท่านจะโอบล้ อมไปด้ วยทุง่ หญ้ า ฟาร์มสัตว์ เป็ นประสบการณ์ท่ยี ากจะหาได้ ... จากนั้นเปลี่ยนเป็ น Cabrio กระเช้ าลอยฟ้ า 2 ชั้น แห่งแรกของโลก พาหนะลอยฟ้ าที่พา
นักท่องเที่ยวทะยานขึ้น ภูเขา Stanserhorn ที่ระดับ แต่ เคเบิลคาร์สองชั้น ของทั้งสองแห่งนี้ ไม่มีช้ันดาดฟ้ า เป็ นชั้นสองแบบปิ ดด้ วยหลังคา Cabrio (แคบริโอ) จึง
กลายเป็ นความพิเศษที่นักท่องเทีย่ วจะได้ สมั ผัสวิวแบบไร้ ขอบ เมื่อขึ้นสู่ยอดเขา ให้ ทา่ นได้ ชมความงามของเมือง ชทาน นาคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น

ทีพ่ กั

HOTEL WALDEGG หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง (7) แองเกิลเบิรก์ – กระเช้าโรแตร์ – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ ขึ้นกระเช้ าไฟฟ้ าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้ าโรแตร์ท่หี มุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง
3,028 เมตร ปกคลุมไปด้ วยหิมะตลอดทั้งปี เป็ นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิ ยมมาเล่ นสกีเป็ นจานวนมาก นาชม ถ้ า น้ าแข็ ง Glacier Grottoที่มีความยาวถึง 130
เมตร และมีความลึกที่สดุ ถึง 15 เมตร มีนา้ แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ ทา่ นได้ เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเมืองลูเซิรน์ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งที่มีร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้ านขายของที่
ระลึกร้ านช็อคโกแล็ต และช้ อปปิ้ งสินค้ าชั้นดีท่มี ีช่ ือเสียงตามอัธยาศัย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น ... บริการท่านด้ วย ฟองดูวส์บูกิยองส์ อาหารท้องถิ่นของชาวสวิส ทั้งฟองดูวส์นา้ มัน, ฟองดูวส์ชีสและของหวานเป็ นฟอง
ดูวส์ผลไม้ ชอ็ คโกแลต
RADISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทีพ่ กั

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8) ลูเซิรน์ - ลูกาโน่ – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – ช้อปปิ้ ง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาออกเดินทางข้ ามพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองลูกาโน่ (Lugano) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศอันแสนสวยของสวิตเซอร์แลนด์ และยัง
เป็ นเมืองในฝันของชาวสวิสในภูมิภาคอื่นๆ ที่อยากมาอยู่เมืองที่อบอุ่นด้ วยแสงแดดสว่างไสว นาท่านชมเมืองลูกาโน่ท่สี วยงามไปด้ วยเทือกเขา

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสไตล์เอเชีย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่ อันดับสองของประเทศอิตาลี เมืองแห่ งแฟชั่น และเป็ นศูนย์กลางการเดินทางที่
สาคัญเมืองหนึ่งของยุโรป นาท่านเข้ าชม มหาวิหารดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก เริ่มสร้ าง
เมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้ างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็ นหลังคายอดเรียวจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้น
หินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่ า 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุ ต) ของพระแม่มาดอนน่ าซึ่งตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ ท่านได้
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก... ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานู เอลที่ 2 ที่เป็ นอาคารศูนย์การค้ าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ท่ที รงรวบรวมอาณาจักร
ต่างๆ ให้ เป็ นประเทศอิ ตาลี ทุกวั นนี้ อิสระช้ อปปิ้ งตามอัธยาศั ยในย่านช้ อปปิ้ งใหญ่ ของมิลานที่หลากหลายด้ วยสินค้ านานาชนิ ดทั้งแบรนด์เนมที่เราคุ้ นเคยหรื อ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพของอิตาลี...

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารสไตล์ท้องถิ่น
MILAN MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
(9)
สนามบินมิลาน – สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
. น.
ออกเดินทางสู่สนามบินมัลเพนซา เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
13.05 น.
เดินทางสู่สนามบิน แล้ วออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG 941
วันทีส่ ิบของการเดินทาง
(10)
สุวรรณภูมิ
05.50 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
*************************

หมายเหตุ : รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ,การเมือง,สายการบิน หรืออัตราแลกเปลี่ยนโดยคานึงถึงความปลอดภัย
ของท่านเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า ปี (พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า ปี (พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า ปี (พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ ว (ชาระเพิม่ ท่านล่ะ)
มีตวั๋ สาหรับผูใ้ หญ่ (ลดราคาท่านล่ะ)

ลูกค้าปกติ
168,800.160,800.151,800.143,800.28,000.32,000.-

** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่า 15 ท่าน หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 20,000 บาท **

สมาชิกบัตรหลัก
165,800.157,800.148,800.140,800.28,000.32,000.-

สมาชิกบัตรเสริม
166,800.158,800.149,800.141,800.28,000.32,000.-

เงือ่ นไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 8 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน
“การจ่ ายส่วนทีเ่ หลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
การยกเลิก
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)

สมาชิกบัตรหลัก
1658
1578
1488
1408
280
1338

สมาชิกบัตรเสริม
1658
1578
1488
1408
280
1338

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด ,
คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทาง และ สายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย % และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม %
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

เอกสารสาหรับการยืน่ วีซ่า
. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้ งานไม่น้อยกว่า เดือน (มีหน้ าว่างที่ยังไม่ประทับตรา หน้ าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้ วย
คะ)
. รูปถ่ายสีขนาด นิ้ว จานวน รูป ฉากหลังสีขาว (หน้ าตรง) ถ่ายไว้ ไม่เกิน เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น
. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ ือของแต่ละสถานฑูต
·
พนักงานบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้ าทางาน และวันที่อนุญาติให้ ลางาน
·
ข้ าราชการ ใช้ หนังสือรับรองตาแหน่งจากต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้ องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้ สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
·
เจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้ เอกสารการเสียภาษี
·
นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้ันเรียน
. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ ือของแต่ละสถานฑูต)
a.
กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
ย้ อนหลัง เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
b.
กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทาหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้ จ่ายให้ และถ่ ายสาเนาสมุดบัญชี
ย้ อนหลัง เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้ จ่าย .สาเนาบัตรประชาชน .หลักฐานการงาน .จดหมายระบุความสัมพั นธ์ของผู้ออกค่าใช้ จ่าย
. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูติบัตร ในกรณีท่อี ายุต่ากว่า ปี
. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่าแล้ ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ ามี)
. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน ปี ไม่ได้ เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น
พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้ วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จาเป็ นต้ องยึดมัดจา , บาท เป็ นค่าวีซ่า -ค่ายกเลิกตัว๋
หมายเหตุและเงือ่ นไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบ

คาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่ อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ ของท่านที่จองทัวร์ ไว้ แล้ ว แต่ ไม่ ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่ อไปที่แจ้ งชื่ อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหา
คณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขอหักร้ อยละ ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขอหักร้ อยละ
ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า
เปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่ น เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัท
ฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ตรงตามความประสงค์
ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย
อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟ
นอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่ าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทาการ บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุ ไว้ ใน

เอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ยนรายการเพื่ อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้ าหรื อเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น

16. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อการสูญหายหรื อเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรั พย์สินของท่าน อันเนื่ องจากการโจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตั ว

นักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานั ลต่าง ๆ ที่บริ ษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่ น กระเป๋ าเดินทาง ไม่ สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่ าวในขณะร่ วม
เดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่
นั่งให้ แก่ทา่ นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ทา่ นผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถี
ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่ นได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

