Special France package
Annecy & Chamonix 5 days 4 night
ราคาเริ่มต้ นเพียง 76,800 บาท
บริ ษทั มาร์วนิ แทรเวิล ขอเชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวแบบส่วนตัว เริ่ มต้นที่ 2 ท่านขึ้นไป ท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส
เมืองอานซี “Venice of the Alps” หรื อ "ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ในฝรั่งเศส" เป็ นเมืองที่ติดทะเลสาบ และมีคลอง
หลายสายตัดผ่านเมือง นอกจากนี้เชิญท่านเที่ยวชมเมืองชาร์โมนิค ถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา ซึ่งหนึ่งในยอดเขาที่โด่ง
ดังที่สุดคือมองบลังค์ (Mont Blanc) ซึ่ งเป็ นยอดเขาในเทือกเขาแอลป์ ที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ทอดยาวมาตั้งแต่ประเทศ
สโลวีเนียจนจบที่ประเทศฝรั่งเศส
อัตราค่าเดินทาง
เดือน
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน หรื อธันวาคม

เดินทางอย่ างต่า 2 ท่ าน พักห้ องคู่ เดินทางอย่ างต่า 4 ท่ าน พักห้ องคู่
135,100.- บาท
93,400.- บาท
126,800.- บาท
85,100.- บาท
122,600.- บาท
80,900.- บาท
118,400.- บาท
76,800.- บาท

แพ็คเก็จนี้รวม
1. โรงแรมที่พกั 3 ดาว จานวน 4 คืน โดย 2 คืน ที่อานซี / 2 คืนที่ ชาร์โมนิค รวมอาหารเช้า
2. อาหารค่า ล่องเรื อที่ทะเลสาป อานซี
3. Farewell dinner ที่เมืองชาร์โมนิค
4. ไกด์ทอ้ งถิ่น นาท่านเที่ยวชมเมืองอานซี และเมืองชาร์โมนิค
5. ค่าตัว๋ กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาอากุยดูมิดี
6. ค่าตัว๋ รถไฟ สู่ Mer de Glace
7. ค่าเข้าชมปราสาท “MEDIEVAL CASTLE”
8. ค่าเข้าชมฟาร์ม และโรงงานชีส
9. เที่ยวชมไร่ ไวน์ พร้อมชิมไวน์
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื้อนไขบริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา
ประกันภัย
11. รถบริ การแบบส่วนตัว รับและส่งที่สนามบินเมืองมิลาน
แพ็คเก็จนี้ไม่ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลาน-กรุ งเทพฯ
2. อาหารค่า 2 มื้อ ที่อานซี และชาร์โมนิค เมืองละ 1 มื้อ
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่าง ๆ
4. ไม่รวมค่าวีซ่า เข้าประเทศฝรั่งเศส ประมาณ 4,200 บาท
หมายเหตุ
- ราคานี้เป็ นราคาต่อท่าน สาหรับเดินทางสองท่านขึ้นไป พักห้องพักคู่
- เดินทางได้ทุกวัน ตามเที่ยวบินของสายการบินไทย
- สามารถเดินทางได้ ต้งั แต่ ปัจจุบัน – ธันวาคม 2562
- ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน, สายการบิน, โรงแรมที่พกั และรถเช่า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มาร์ วนิ แทรเวิล โทร:02 187 2680 แฟกซ์: 02 187 2626 อีเมล์:

info@marwintravel.com

Special France package
Annecy & Chamonix 5 days 4 night
ราคาเริ่มต้ นเพียง 60,100 บาท
บริ ษทั มาร์วนิ แทรเวิล ขอเชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวแบบส่วนตัว เริ่ มต้นที่ 2 ท่านขึ้นไป ท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส
เมืองอานซี “Venice of the Alps” หรื อ "ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ในฝรั่งเศส" เป็ นเมืองที่ติดทะเลสาบ และมีคลอง
หลายสายตัดผ่านเมือง นอกจากนี้เชิญท่านเที่ยวชมเมืองชาร์โมนิค ถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา ซึ่งหนึ่งในยอดเขาที่โด่ง
ดังที่สุดคือมองบลังค์ (Mont Blanc) ซึ่ งเป็ นยอดเขาในเทือกเขาแอลป์ ที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ทอดยาวมาตั้งแต่ประเทศ
สโลวีเนียจนจบที่ประเทศฝรั่งเศส
อัตราค่าเดินทาง
เดือน
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน หรื อธันวาคม

เดินทางอย่ างต่า 2 ท่ าน พักห้ องคู่ เดินทางอย่ างต่า 4 ท่ าน พักห้ องคู่
99,700.- บาท
76,800.- บาท
87,200.- บาท
70,500.- บาท
85,100.- บาท
62,200.- บาท
80,900.- บาท
60,100.- บาท

แพ็คเก็จนี้รวม
1. โรงแรมที่พกั 3 ดาว จานวน 4 คืน โดย 2 คืน ที่อานซี / 2 คืนที่ ชาร์โมนิค รวมอาหารเช้า
2. อาหารค่า ล่องเรื อที่ทะเลสาป อานซี
3. Farewell dinner ที่เมืองชาร์โมนิค
4. ไกด์ทอ้ งถิน่ นาท่านเที่ยวชมเมืองอานซี และเมืองชาร์โมนิค
5. ค่าตัว๋ กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาอากุยดูมิดี
6. ค่าตัว๋ รถไฟ สู่ Mer de Glace
7. ค่าเข้าชมปราสาท “MEDIEVAL CASTLE”
8. ค่าเข้าชมฟาร์ม และโรงงานชีส
9. เที่ยวชมไร่ ไวน์ พร้อมชิมไวน์
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื้อนไขบริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา
ประกันภัย
11. รถบริ การแบบส่วนตัว รับที่ สถานีรถไฟ Bellegarde-sur-Valserine และส่งที่สถานีรถไฟเมืองชาร์โมนิค
แพ็คเก็จนี้ไม่ รวม
1. ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดกรุ งเทพฯ-มิลาน-กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย
2. อาหารค่า 2 มื้อ ที่อานซี และชาร์โมนิค เมืองละ 1 มื้อ
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่าง ๆ
4. ไม่รวมค่าวีซ่า เข้าประเทศฝรั่งเศส ประมาณ 4,200 บาท
5. ค่าภาษีตวั๋ และค่าเชื้อเพลิงสายการบินไทย ประมาณท่านละ 6,430 บาท (ราคาปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั
วันที่ทาการออกตัว๋ )
หมายเหตุ
- ราคานี้เป็ นราคาต่อท่าน สาหรับเดินทางสองท่านขึ้นไป พักห้องพักคู่
- เดินทางได้ทุกวัน ตามเที่ยวบินของสายการบินไทย
- สามารถเดินทางได้ ต้งั แต่ ปัจจุบัน – ธันวาคม 2562
- ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน, สายการบิน, โรงแรมที่พกั และรถเช่า
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มาร์ วนิ แทรเวิล โทร:02 187 2680 แฟกซ์: 02 187 2626 อีเมล์:

info@marwintravel.com

Special France package
รายการท่ องเทีย่ วเมืองอานซี และชาร์ โมนิค 5 วัน 4 คืน
วันแรก

มิลาน - อานซี
รถรับที่สนามบินเมืองมิลาน หรื อสถานี รถไฟเมือง Bellegarde-sur-Valserine
จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองอานซี เมืองเวนิส บนเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางชม
ความงามของเส้นทางและทะเลสาปอานซี

ค่า

วันที่สอง
เช้า

รับประทานอาหารค่า พร้อมล่องเรื อชมทะเลสาบอานซี่

อานซี
นาท่านเข้าชมปราสาท “Medieval” ภายในปราสาทมีหอ้ งท่านทั้งหมด 500 ห้อง
สร้างมาประมาณพันปี ท่านสามารถเห็นความงดงามของทะเลสาบอานซี ซึ่ง

บ่าย

ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอล์ป
นาท่านชมผลผลิตพืน้ เมืองของเทือกเขาแอลป์ ซึ่งประกอบด้วยชีส ชนิดต่าง ๆ เชิญ
ท่านทดลองชิม

วันที่สาม
เช้า

อานซี – ชาร์ โมนิค
นาท่านเที่ยวชมไร่ องุ่น ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มาตั้งแต่ค.ศ 1800 โดยไร่ องุ่นนี้ ตั้งอยู่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มาร์ วนิ แทรเวิล โทร:02 187 2680 แฟกซ์: 02 187 2626 อีเมล์:

info@marwintravel.com

Special France package

เนินเขาที่มีความยาว 450 เมตร ครอบคลุมถึง 3 เมืองด้วยกันคือ Ayze, Bonneville
และ Marignier

วันที่สี่

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองชาร์โมนิค เมืองสกีที่มีชื่อเสียงในฤดูหนาวของประเทศ
ฝรั่งเศส

เช้า

ชาร์ โมนิค
นาท่านขึ้นกระเช้า สู่ยอดเขาอากุยดูมิดี ยอดเขาน้ าแข็งที่มีความสูง 12,605 ฟิ ต ท่าน
สามารถมองเห็นยอดเขามงต์บลังค์ ที่สูงที่สุดในยุโรปแบบพาโนรามา

จากนั้น

วันที่ห้า

นาท่านนัง่ รถไฟ “Montenver” ขึ้นสู่ “MER DE GLACE GLACIER” เพือ่
รับประทานอาหารกลางวัน ริ มระเบียง พร้อมชมความงดงามของกราเซียร์ ซึ่ง
เป็ นกราเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส มีความยาว 7 กิโลเมตร และความลึก
200 เมตร

ชาร์ โมนิค – มิลาน
เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พกั แล้วนาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน หรื อสถานี
รถไฟเมืองชาร์โมนิค

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มาร์ วนิ แทรเวิล โทร:02 187 2680 แฟกซ์: 02 187 2626 อีเมล์:

info@marwintravel.com

