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Annecy & Chamonix 5 days 4 night  
ราคาเร่ิมต้นเพยีง 76,800 บาท 
 

บริษทั มาร์วนิ แทรเวลิ ขอเชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวแบบส่วนตวั เร่ิมตน้ที่ 2 ท่านขึ้นไป ท่องเที่ยวประเทศฝร่ังเศส 
เมืองอานซี “Venice of the Alps” หรือ "ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ในฝร่ังเศส" เป็นเมืองที่ติดทะเลสาบ และมีคลอง
หลายสายตดัผา่นเมือง นอกจากน้ีเชิญท่านเที่ยวชมเมืองชาร์โมนิค ถูกลอ้มรอบดว้ยหุบเขา ซ่ึงหน่ึงในยอดเขาที่โด่ง
ดงัที่สุดคือมองบลงัค ์(Mont Blanc) ซ่ึงเป็นยอดเขาในเทือกเขาแอลป์ที่สูงที่สุดในยโุรป ที่ทอดยาวมาตั้งแต่ประเทศ
สโลวเีนียจนจบที่ประเทศฝร่ังเศส 
 
อัตราค่าเดินทาง  

เดือน เดินทางอย่างต ่า 2 ท่าน พกัห้องคู่ เดินทางอย่างต ่า 4 ท่าน พกัห้องคู่ 
สิงหาคม 135,100.- บาท 93,400.- บาท 
กนัยายน 126,800.- บาท 85,100.- บาท 
ตุลาคม 122,600.- บาท 80,900.- บาท 
พฤศจิกายน หรือธนัวาคม 118,400.- บาท 76,800.- บาท 
 
แพ็คเก็จนี้รวม 

1. โรงแรมที่พกั 3 ดาว จ านวน 4 คืน โดย 2 คืน ที่อานซี / 2 คืนที่ ชาร์โมนิค รวมอาหารเชา้ 
2. อาหารค ่า ล่องเรือที่ทะเลสาป อานซี 
3. Farewell dinner ที่เมืองชาร์โมนิค 
4. ไกดท์อ้งถ่ิน น าท่านเที่ยวชมเมืองอานซี และเมืองชาร์โมนิค 
5. ค่าตัว๋กระเชา้ไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาอากุยดูมิดี 
6. ค่าตัว๋รถไฟ สู่ Mer de Glace 
7. ค่าเขา้ชมปราสาท “MEDIEVAL CASTLE” 
8. ค่าเขา้ชมฟาร์ม และโรงงานชีส 
9. เที่ยวชมไร่ไวน์ พร้อมชิมไวน ์
10. ค่าประกนัอุบตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง้ือนไขบริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา 

ประกนัภยั  
11. รถบริการแบบส่วนตวั รับและส่งที่สนามบินเมืองมิลาน 

 
แพ็คเก็จนี้ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ  
2. อาหารค ่า 2 ม้ือ ที่อานซี และชาร์โมนิค เมืองละ 1 ม้ือ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ  
4. ไม่รวมค่าวซ่ีา เขา้ประเทศฝร่ังเศส ประมาณ 4,200 บาท  

 
หมายเหตุ 

- ราคาน้ีเป็นราคาต่อท่าน ส าหรับเดินทางสองท่านขึ้นไป พกัหอ้งพกัคู ่
- เดินทางไดทุ้กวนั ตามเที่ยวบินของสายการบินไทย 
- สามารถเดินทางได้ต้ังแต่ ปัจจุบัน – ธันวาคม 2562 
- ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง ขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน, สายการบิน, โรงแรมที่พกั และรถเช่า 
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Annecy & Chamonix 5 days 4 night  
ราคาเร่ิมต้นเพยีง 60,100 บาท 
 

บริษทั มาร์วนิ แทรเวลิ ขอเชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวแบบส่วนตวั เร่ิมตน้ที่ 2 ท่านขึ้นไป ท่องเที่ยวประเทศฝร่ังเศส 
เมืองอานซี “Venice of the Alps” หรือ "ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ในฝร่ังเศส" เป็นเมืองที่ติดทะเลสาบ และมีคลอง
หลายสายตดัผา่นเมือง นอกจากน้ีเชิญท่านเที่ยวชมเมืองชาร์โมนิค ถูกลอ้มรอบดว้ยหุบเขา ซ่ึงหน่ึงในยอดเขาที่โด่ง
ดงัที่สุดคือมองบลงัค ์(Mont Blanc) ซ่ึงเป็นยอดเขาในเทือกเขาแอลป์ที่สูงที่สุดในยโุรป ที่ทอดยาวมาตั้งแต่ประเทศ
สโลวเีนียจนจบที่ประเทศฝร่ังเศส 
 
อัตราค่าเดินทาง  

เดือน เดินทางอย่างต ่า 2 ท่าน พกัห้องคู่ เดินทางอย่างต ่า 4 ท่าน พกัห้องคู่ 
สิงหาคม 99,700.- บาท 76,800.- บาท 
กนัยายน 87,200.- บาท 70,500.- บาท 
ตุลาคม 85,100.- บาท 62,200.- บาท 
พฤศจิกายน หรือธนัวาคม 80,900.- บาท 60,100.- บาท 
 
แพ็คเก็จนี้รวม 

1. โรงแรมที่พกั 3 ดาว จ านวน 4 คืน โดย 2 คืน ที่อานซี / 2 คืนที่ ชาร์โมนิค รวมอาหารเชา้ 
2. อาหารค ่า ล่องเรือที่ทะเลสาป อานซี 
3. Farewell dinner ที่เมืองชาร์โมนิค 
4. ไกดท์อ้งถ่ิน น าท่านเที่ยวชมเมืองอานซี และเมืองชาร์โมนิค 
5. ค่าตัว๋กระเชา้ไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาอากุยดูมิดี 
6. ค่าตัว๋รถไฟ สู่ Mer de Glace 
7. ค่าเขา้ชมปราสาท “MEDIEVAL CASTLE” 
8. ค่าเขา้ชมฟาร์ม และโรงงานชีส 
9. เที่ยวชมไร่ไวน์ พร้อมชิมไวน ์
10. ค่าประกนัอุบติัเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง้ือนไขบริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา 

ประกนัภยั  
11. รถบริการแบบส่วนตวั รับที่ สถานีรถไฟ Bellegarde-sur-Valserine และส่งที่สถานีรถไฟเมืองชาร์โมนิค 

 
แพ็คเก็จนี้ไม่รวม 

1. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดักรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  
2. อาหารค ่า 2 ม้ือ ที่อานซี และชาร์โมนิค เมืองละ 1 ม้ือ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ  
4. ไม่รวมค่าวซ่ีา เขา้ประเทศฝร่ังเศส ประมาณ 4,200 บาท  
5. ค่าภาษีตัว๋และค่าเช้ือเพลิงสายการบินไทย ประมาณท่านละ 6,430 บาท (ราคาปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บั

วนัที่ท  าการออกตัว๋) 
 
หมายเหตุ 

- ราคาน้ีเป็นราคาต่อท่าน ส าหรับเดินทางสองท่านขึ้นไป พกัหอ้งพกัคู ่
- เดินทางไดทุ้กวนั ตามเที่ยวบินของสายการบินไทย 
- สามารถเดินทางได้ต้ังแต่ ปัจจุบัน – ธันวาคม 2562 
- ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง ขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน, สายการบิน, โรงแรมที่พกั และรถเช่า 
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รายการท่องเทีย่วเมืองอานซี และชาร์โมนิค 5 วนั 4 คนื 
 

 
วันแรก มิลาน - อานซี 

รถรับที่สนามบินเมืองมิลาน หรือสถานีรถไฟเมือง Bellegarde-sur-Valserine 
จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองอานซี เมืองเวนิส บนเทือกเขาแอลป์ ระหวา่งทางชม
ความงามของเสน้ทางและทะเลสาปอานซี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า พร้อมล่องเรือชมทะเลสาบอานซ่ี 

วันที่สอง อานซี 
เชา้ น าท่านเขา้ชมปราสาท “Medieval” ภายในปราสาทมีหอ้งท่านทั้งหมด 500 หอ้ง 

สร้างมาประมาณพนัปี ท่านสามารถเห็นความงดงามของทะเลสาบอานซี ซ่ึง

ลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาแอลป์  
บา่ย น าท่านชมผลผลิตพืน้เมืองของเทือกเขาแอลป์ ซ่ึงประกอบดว้ยชีส ชนิดต่าง ๆ เชิญ

ท่านทดลองชิม 
 
 

วันที่สาม  อานซี – ชาร์โมนิค 
เชา้ น าท่านเที่ยวชมไร่องุ่น ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะ มาตั้งแต่ค.ศ 1800 โดยไร่องุ่นน้ี ตั้งอยู่
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เนินเขาที่มีความยาว 450 เมตร  ครอบคลุมถึง 3 เมืองดว้ยกนัคือ Ayze, Bonneville 
และ Marignier   

 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองชาร์โมนิค เมืองสกีที่มีช่ือเสียงในฤดูหนาวของประเทศ

ฝร่ังเศส 

 
วันที่ส่ี ชาร์โมนิค 

เชา้ น าทา่นขึ้นกระเชา้ สู่ยอดเขาอากุยดูมิดี ยอดเขาน ้ าแขง็ที่มีความสูง 12,605 ฟิต ท่าน
สามารถมองเห็นยอดเขามงตบ์ลงัค ์ที่สูงที่สุดในยโุรปแบบพาโนรามา   

จากนั้น น าท่านนัง่รถไฟ “Montenver” ขึ้นสู่ “MER DE GLACE GLACIER”  เพือ่
รับประทานอาหารกลางวนั ริมระเบียง พร้อมชมความงดงามของกราเซียร์ ซ่ึง
เป็นกราเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝร่ังเศส มีความยาว 7 กิโลเมตร และความลึก 
200 เมตร 

 
 
 
 
 
 
วันที่ห้า ชาร์โมนิค – มิลาน 
 เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรมที่พกั แลว้น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน หรือสถานี

รถไฟเมืองชาร์โมนิค  


