วันที่ 1
23.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2
01.05 น.
07.50 น.

12.00 น.
บ่าย

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ซู ริก (สวิตเซอร์ แลนด์ )
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน
ไทย H/J เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริ ษทั ได้เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่า
รถโค้ช, จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้า
ทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ซู ริก - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ - มิลาน
ออกเดินทางสู่นครมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 970
ถึงสนามบินนครซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะแล้วเดินทางสู่พรมแดนสวิส-อิตาลี ผ่าน
เมืองตากอากาศลูกาโน่ จนเข้าสู่ทะเลสาบโคโม่ เป็ นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ของ
อิตาลี ทะเลสาบแสนสวยทางตอนเหนือที่ใช้เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนต์ระดับ
โลกมาช้านาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะล่องเรื อทะเลสาบโคโม่ สู่เมืองเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเล็กๆ ริ มทะเลสาบ
โคโม่ซ่ ึงได้ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ตอนเหนือของทะเลสาบ
คือเทือกเขาแอลป์ อันเปรี ยบเสมือนป้ อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอัน
งดงามอลังการให้กบั ดินแดนแห่งนี้
เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรื อน
สไตล์ อิตาเลียนริ มทะเลสาบ และวิลล่าเรี ยบหรู แสดงถึงฐานะของผูค้ รอบครอง เน้น
ความเรี ยบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ า น้ าพุ
ทะเลสาบ เนินเขา ที่ลอ้ มรอบทาให้ดูโดดเด่น

19.00 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Double Tree By Hilton Milan หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3
08.00 น.
09.00 น.

มิลาน - ดูโอโม่ - Designer Outlet Serravalle - ซานตา มาร์ เกริตา
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
พาท่านเที่ยวชมเมืองมิลาน เข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO)
มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มี
หลังคายอดเรี ยวแหลมจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหิ นอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า
2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระ
ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคาร
กระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนั้นนาท่านชมโรงละครโอเปร่ า ลาสกา
ล่า ชมรู ปปั้ นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
สิ นค้าแบรนเนมชื่อดังของโลก ที่หา้ งแกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อย่างจุใจ อาทิ
เช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่นบั ว่าเป็ นห้างที่สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สุดในมิ
ลาน และยังเป็ นที่ต้ งั ของร้าน Prada ร้านแรกของโลก หรื อเดินเล่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

ศุกร์

เสาร์
(248 ก.ม.)

www.double3hilton.com
อาทิตย์
Buffet

บ่าย

19.00 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

เดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) ซึ่งเป็ นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี
เมืองบ้านเกิดของคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรื อผูบ้ ุกเบิกและเป็ นชาวยุโรปคน
แรกที่คน้ พบทวีปอเมริ กา นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าใน Designer Outlet Serravalle ที่ขน
เอาแบรนด์ช้ นั นาของโลกมารวมไว้ที่นี่กว่า 230 ร้านค้าให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ
นาคณะเดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริ ตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริ มฝั่ง
ทะเลของแคว้นลิกเู รี ย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั PARK HOTEL SUISSE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
อิตาเลียนริเวียร่ า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - ปอร์ โตฟิ โน่
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาท่านเที่ยวชมความงามริ มชายฝั่งทะเลของแคว้นลิกเู รี ย ที่เป็ นย่านตากอากาศและ
รี สอร์ต ที่นี่งดงามจนได้สมญาว่าอิตาเลียนริ เวียร่ า มีลกั ษณะภูมิประเทศที่สวยงาม
แปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยูช่ ายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 90 องศา บางตอนของภูเขา
ลาดเทมาจนถึงชายหาด มีท้ งั หาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภูมิ
ทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคัก และ
หมู่บา้ นที่ห่างไกลความเจริ ญ เป็ นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่
ได้มาเยือนขนาดที่นกั ประพันธ์เอกชาวอังกฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเล
ระหว่างเจนัวกับสเปเชียนั้นเป็ นอิตาลีที่สวยที่สุด
นาท่านเที่ยว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้ นสวยติดทะเลในแคว้นลิกเู รี ย ซึ่ง
ทั้งหมดอยูใ่ นเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็ นเมืองที่ได้รับการยก
ให้เป็ น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็ น
พื้นที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรื อ แผ่นดินทั้ง 5
ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso
al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา
(Manarola) และ เมืองริ โอมัจจอร์เร (Riomaggiore)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาคณะเที่ยวชมเมืองปอร์โตฟิ โน (Portofino) ซึ่งเป็ นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์
เรเนียนที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรื อเล็กๆ จนได้รับ
การขนาดนามว่าเป็ น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สาหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็ นเมืองเล็กๆ
น่ารักประกอบด้วยบ้านเรื อนหลากสี สนั ตั้งเบียดเสี ยดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม
โอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรื อยอร์ชจอดเรี ยงรายสวยงาม

19.00 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั PARK HOTEL SUISSE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ซานตา มาร์ เกริตา - โมเดนา - พิพธิ ภัณฑ์ เฟอร์ รารี - เวอโรน่ า
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ พิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari
Museum (MEF) เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ่งตรงกับวัน
เกิดของ Enzo Ferrari ผูก้ ่อตั้งแบรนด์ Ferrari ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1898
หรื อเมื่อกว่า 118 ปี ที่แล้ว

วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

(96 ก.ม.)

(80 ก.ม.)
Local
www.parkhotelasuisse.com
จันทร์
Buffet

www.parkhotelsuisse.com
อังคาร
Buffet
(239 ก.ม.)

12.00 น.
บ่าย

20.00 น.
วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 7
07.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จดั แสดงยนตร
กรรมที่มีความสาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็ นรถสปอร์ตที่
Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ้นมาตลอดช่วงเวลาที่เขามีชีวติ อยู่ พร้อมกับจัด
แสดงวีดีโอบอกเล่าเรื่ องราวความเป็ นมาของแบรนด์มา้ ลาพองอย่างละเอียดทุก
แง่มุม MEF ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์ Ferrari แห่งที่สองในโลก โดยแห่งแรกตั้งอยูใ่ นเมือง
มาราเนลโล เปิ ดทาการเมื่องเดือนกุมภาพันธ์ปี 1990 จากนั้น เดินทางสู่เมืองเวอโร
น่า เมืองต้นกาเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปี
โดยท่านเชคเปี ยร์
นาท่านเยีย่ มชม “บ้านจูเลียต” ที่นครแห่งความรักเวโรน่า Casa Di Giulietta เคยเป็ น
ของตระกูล Cappello บ้านหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่ 13 และได้ทาการ
ปรับปรุ งใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดยเพิ่มระเบียงซึ่งเป็ นที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจู
เลียตในบทประพันธ์ ในอุโมงค์ทางเข้าเต็มไปด้วยข้อความคามัน่ สัญญาแปะไว้ที่
กาแพงของบ้านจูเลียต ด้วยถ้อยความของคูร่ ักจนชัว่ นิรันดร์ นอกจากนี้รูปปั้ น
ทองแดงของจูเลียตมีความเชื่ออีกว่า ใครที่ได้ถูบริ เวณหน้าอกข้างขวาของเธอ คนๆ
นั้นจะได้พบรักแท้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั CROWNE PLAZA VERONA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เวอโรน่ า - ซีร์มโิ อเน่ - ล่ องเรื อทะเลสาบการ์ ด้า - โดโลไมท์
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็ นเมืองเก่าแก่อายุนบั 2,000 ปี
ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นแหลมยืน่ เข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ที่
สวยงาม ที่สาคัญมีหลักฐานและร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยคุ สมัยโรมันทั้ง
กาแพงเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้ องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็ นเมืองที่มีผคู ้ นที่มีฐานะ
ในยุคสมัยโรมันใช้เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบนั ก็เป็ นเมืองพักผ่อนริ มทะเลสาบ
ซี่งเป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่เกิดจากน้ าแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ซีร์มิโอเน่ จึงถูก
ล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน ถึงแม้จะเป็ นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นาท่านเดินเที่ยวชมเมือง และถ่ายภาพด้านหน้าปราสาท
เก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 เมืองนี้เคยอยูใ่ นการ
ปกครองของตระกูล Scaliger
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางสู่โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของเทือกเขาแอลป์ ที่ทอดตัวอยูใ่ นเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุมบริ เวณ
แคว้นทิโรลใต้ และแคว้นเนเนโต้ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็ นแนวเขาที่งดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูงเสี ยดฟ้า มี
ทัศนียภาพงดงาม จัดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
ทั้งในช่วงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอร์ทเปิ ดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยงั มีทุ่งหญ้า
ที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา นาท่านพักที่เมืองโบลซาโน ซึ่งเป็ นเมืองที่ถือ
เป็ นประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ ที่รุ่งเรื องตั้งแต่ยคุ
โรมัน งดงามด้วยจัตุรัส โบสถ์ และวิหาร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – เซนต์ มกั ดาเลนา
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม

(105 ก.ม.)

www.crowneplazaverona.com
พุธ
Buffet
(44 ก.ม.)

Local
(161 ก.ม.)

www.fourpointsbolzano.com
พฤหัส
Buffet

08.00 น.

นาคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มุกเม็ดงามแห่งโดโลไมท์
ทะเลสาบน้ าสี ฟ้าเขียวมีอีกชื่อว่า Prager Wildsee ซึ่งองค์กรยูเนสโกจัดให้เป็ นมรดก
โลกทางรรมชาติ
ติดอันดับทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกอิสระให้ท่านได้มีเวลา
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า
(Lake Misurina) ซึ่งเป็ นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ น้ าใสราวกระจก มีเวลาให้ท่าน
ได้เดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บา้ นเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุใ่ นหุบเขาส่วนหนึ่ง
ของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle โดยมีชื่อเสี ยงจากทิวทัศน์หุบเขาซึ่งได้ชื่อว่างดงาม
ที่สุดในแคว้นทิโรลใต้ มีจุดชมวิวที่มองเห็น Odle Group หรื ออีกชื่อหนึ่งเรี ยกว่า
Geisler Group ซึ่งเป็ นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็ นที่นกั เดินทางต้องมา
เยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta ทั้งสองยอดสูง 3025 เมตรเท่ากัน

19.00

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โบลซาโน่ – อินสบรู ก - มิวนิก
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
เดินทางสู่เมืองอินสบรู ค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล ได้รับการยกย่องว่างดงามเมือง
หนึ่งในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์ของเมืองอยูท่ ี่ อาคารหลังคาทองคา (Goldness Dachl)
ที่สร้างขึ้นด้วยความประณี ตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่ม
ศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษที่ 18 วังฮอฟบูรก์ พระราชวังที่ราชสานักใช้
แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว เมืองนี้ยงั เป็ นต้นกาเนิดเครื่ องแก้ว “สวาร็ อฟสกี้”
ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่นครมิวนิค ซึ่งถือได้วา่ เป็ นประตูของยุโรป เป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้น บา
วาเรี ยสถานที่น่าท่องเที่ยว วังเรสซิเดนซ์ เป็ นที่ประทับและทรงงานของกษัตริ ยแ์ ห่ง
แคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี โรงละครโอเปร่ า ถนนสายสาคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็ นที่ต้ งั
ร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว
นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรื อมหาเศรษฐีระดับ
โลก จัตุรัสมาเรี ยน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุก๊ ตาเต้นรา ที่
ประดับอยูบ่ นอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MUNICH MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
เดินทางสู่ สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทา TAX
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00
วันที่ 9
08.00 น.
10.00 น.
14.25 น.

www.fourpointsbolzano.com
ศุกร์
Buffet
(123 ก.ม.)

(164 ก.ม.)

www.marriott.com
เสาร์
Buffet

วันที่ 10
06.05 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อาทิตย์

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL

SGL
SUPP

08 – 17 กรกฎาคม 2565

119,000.-

107,000.-

95,000.-

18,500.-

14,500.-

22 – 31 กรกฎาคม 2565

119,000.-

107,000.-

95,000.-

18,500.-

14,500.-

12-21 สิงหาคม 2565

119,000.-

107,000.-

95,000.-

18,500.-

14,500.-

02-11 กันยายน 2565

119,000.-

107,000.-

95,000.-

18,500.-

14,500.-

14-23 ตุลาคม 2565

119,000.-

107,000.-

95,000.-

18,500.-

14,500.-

21-30 ตุลาคม 2565

119,000.-

107,000.-

95,000.-

18,500.-

14,500.-

NO TKT
ADL / CHD
-35,000.-26,250.-35,000.-26,250.-35,000.-26,250.-35,000.-26,250.-35,000.-26,250.-35,000.-26,250.-

ค่ าทัวร์ รวม :
o ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
o ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
o 10 ท่ าน ใช้ รถแบบ Midi Bus 28 ทีน่ ั่ง
o 15 ท่ าน ใช้ รถแบบ Deluxe Bus 49 ทีน่ ั่ง
o ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ Cruise Bellagio – Como, Mini bus : Santa Margherita Ligure – Portofino , Cinque Terre
Train , Ferrari Museum Pass
o ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double
o ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
o ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
o ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสี ยชีวติ /อวัยวะ/
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท /
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000
บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
o ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าทัวร์ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพักค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุ ณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจา 60,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน (Non Refundable) ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจอง
ของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่
กาหนด ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
o เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
o ผูส้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วลี แชร์ , ไม้เท้า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
o ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
o ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
o บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ี่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสี ยงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความ
ราคาญให้แก่ผรู ้ ่ วมคณะ, ผูท้ ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผูท้ ี่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู ้
ร่ วมเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูร้ ่ วมคณะท่านอื่นหรื อ
โปรแกรมท่องเที่ยวได้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ













(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผเู ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)
จามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 ยูนิตที่ 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบพื้นหลังเป็ นสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รู ป
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า
สาเนาสูติบตั ร ในกรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ และกรณี ที่ผเู ้ ดินทางอายุเกิน 20 ปี บริ บูรณ์ แต่ยงั คงสถานะเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และ
มีบิดาหรื อมารดาเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั / สังกัดที่ท่านทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั ,
วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบ
กาหนดลา (**เพิม่ เติม Pay in slip เงินเดือน + Work Contract สัญญาว่ าจ้ างทางาน**)
กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
**สเตทเมนท์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยออกจากธนาคารทีท่ ่ านฝากเงินไว้ พร้ อมตราประทับและลายเซ็นเท่ านั้น ** ทั้งนี้ควรเลือกบัญชีที่มี
การเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่าง
ไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
กรณี ที่บริ ษทั ของท่าน เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริ ษทั
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องมี หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน/
นักศึกษา
กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยืน่
เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษทั ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

