
 

 

 



 

 

  

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ – ซูริก (สวติเซอร์แลนด์)  ศุกร์  
23.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

ไทย H/J เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
 

หมายเหต ุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า
รถโคช้, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาด
เท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธ
การเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงั
จุดหมายตามโปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายต่าง 
ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ หวัหนา้
ทวัร์จะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้

 

วนัที ่2 ซูริก - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ - มิลาน เสาร์ 
01.05 น. ออกเดินทางสู่นครมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TG 970  
07.50 น. ถึงสนามบินนครซูริก ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะแลว้เดินทางสู่พรมแดนสวสิ-อิตาลี ผา่น
เมืองตากอากาศลูกาโน่ จนเขา้สู่ทะเลสาบโคโม่ เป็นเมืองในแควน้ลอมบาร์เดีย ของ
อิตาลี ทะเลสาบแสนสวยทางตอนเหนือท่ีใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ะดบั
โลกมาชา้นาน 

(248 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะล่องเรือทะเลสาบโคโม่ สู่เมืองเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบ

โคโม่ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ตอนเหนือของทะเลสาบ
คือเทือกเขาแอลป์ อนัเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉากหลงัอนั
งดงามอลงัการใหก้บัดินแดนแห่งน้ี เพลิดเพลินตลอดเสน้ทางไปดว้ยบา้นเรือน
สไตล ์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวลิล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง เนน้
ความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และตน้ไม ้ ดอกไม ้สวนน ้ า น ้ าพุ 
ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอ้มรอบท าใหดู้โดดเด่น  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Double Tree By Hilton Milan หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.double3hilton.com 
   
วนัที ่3 มลิาน - ดูโอโม่ - Designer Outlet Serravalle - ซานตา มาร์เกริตา อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. พาท่านเท่ียวชมเมืองมิลาน เขา้สู่จุดศูนยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ดูโอโม (DUOMO) 

มหาวหิารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ดา้นนอก มี
หลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมยักวา่ 
2,245 ช้ิน บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่ อิสระ
ใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้ผา่นชมแกลลอเรีย วคิเตอร์ เอม็มานูเอล็ อาคาร
กระจกท่ีเก่าแก่และมีความสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกา
ล่า ชมรูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวนิชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง
สินคา้แบรนเนมช่ือดงัของโลก ท่ีหา้งแกลลอเรีย วคิเตอร์ เอม็มานูเอล็ อยา่งจุใจ อาทิ
เช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ท่ีนบัวา่เป็นหา้งท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในมิ
ลาน และยงัเป็นท่ีตั้งของร้าน Prada ร้านแรกของโลก หรือเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

http://www.double3hilton.com/


 

 

บ่าย เดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี 
เมืองบา้นเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลมับสั นกัเดินเรือผูบุ้กเบิกและเป็นชาวยโุรปคน
แรกท่ีคน้พบทวปีอเมริกา น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ใน Designer Outlet Serravalle ท่ีขน
เอาแบรนดช์ั้นน าของโลกมารวมไวท่ี้น่ีกวา่ 230 ร้านคา้ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 
น าคณะเดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa Margherita) อีกหน่ึงเมืองสวยริมฝ่ัง
ทะเลของแควน้ลิกเูรีย 

 (96 ก.ม.) 
 
 

(80 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelasuisse.com 
วนัที ่4 อติาเลยีนริเวยีร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอติาล ี- ปอร์โตฟิโน่ จนัทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของแควน้ลิกเูรีย ท่ีเป็นยา่นตากอากาศและ

รีสอร์ต ท่ีน่ีงดงามจนไดส้มญาวา่อิตาเลียนริเวยีร่า มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีสวยงาม
แปลกตา มีภูเขาสูงชนัขนาบอยูช่ายหาด ซ่ึงบางจุดสูงชนั 90 องศา บางตอนของภูเขา
ลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดท่ีงามแปลกตา มีภูมิ
ทศันท่ี์งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกนัของภูเขา ทะเล เมืองท่าคึกคกั และ
หมู่บา้นท่ีห่างไกลความเจริญ เป็นภาพท่ีมีเสน่ห์ประทบัใจของนกัเดินทางทุกคนท่ี
ไดม้าเยอืนขนาดท่ีนกัประพนัธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิกเกนส์ กล่าววา่ ชายทะเล
ระหวา่งเจนวักบัสเปเชียนั้นเป็นอิตาลีท่ีสวยท่ีสุด   

 น าท่านเท่ียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บา้นสวยติดทะเลในแควน้ลิกเูรีย ซ่ึง
ทั้งหมดอยูใ่นเขตจงัหวดัสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยก
ใหเ้ป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็น
พ้ืนท่ีอนุรักษข์องประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลวา่ 5 แผน่ดิน หรือ แผน่ดินทั้ง 5 
ในภาษาองักฤษ Five Lands พาท่านเยอืนเมืองมอนเตรอสโซ อลั มาเร (Monterosso 
al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมืองมานาโรลา 
(Manarola) และ เมืองริโอมจัจอร์เร (Riomaggiore) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

     
บ่าย น าคณะเท่ียวชมเมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซ่ึงเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์

เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเลก็ๆ จนไดรั้บ
การขนาดนามวา่เป็น “สวรรคแ์ห่งเมืองท่า” ส าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีน่ีเป็นเมืองเลก็ๆ 
น่ารักประกอบดว้ยบา้นเรือนหลากสีสนั ตั้งเบียดเสียดกนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม
โอบลอ้มอ่าวท่ีมีท่าเรือยอร์ชจอดเรียงรายสวยงาม 

 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.parkhotelsuisse.com 
วนัที ่5 ซานตา มาร์เกริตา - โมเดนา - พพิธิภณัฑ์เฟอร์รารี - เวอโรน่า องัคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พิพิธภณัฑ ์ Enzo Ferrari 

Museum (MEF) เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2014 ซ่ึงตรงกบัวนั
เกิดของ Enzo Ferrari ผูก่้อตั้งแบรนด ์Ferrari ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 1898 
หรือเม่ือกวา่ 118 ปีท่ีแลว้  

(239 ก.ม.) 
 
 

http://www.parkhotelasuisse.com/
http://www.parkhotelsuisse.com/


 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าคณะเขา้ชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซ่ึงพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจดัแสดงยนตร

กรรมท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตท่ี 
Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตข้ึนมาตลอดช่วงเวลาท่ีเขามีชีวติอยู ่ พร้อมกบัจดั
แสดงวดีีโอบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของแบรนดม์า้ล าพองอยา่งละเอียดทุก
แง่มุม MEF ถือเป็นพิพิธภณัฑ ์Ferrari แห่งท่ีสองในโลก โดยแห่งแรกตั้งอยูใ่นเมือง
มาราเนลโล เปิดท าการเม่ืองเดือนกมุภาพนัธ์ปี 1990  จากนั้น เดินทางสู่เมืองเวอโร
น่า เมืองตน้ก าเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ท่ีเล่าขานกนัมากวา่ 700 ปี
โดยท่านเชคเปียร์  
น าท่านเยีย่มชม “บา้นจูเลียต” ท่ีนครแห่งความรักเวโรน่า Casa Di Giulietta เคยเป็น
ของตระกลู Cappello บา้นหลงัน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 13 และไดท้ าการ
ปรับปรุงใหม่ในศตวรรษท่ี 20 โดยเพ่ิมระเบียงซ่ึงเป็นท่ีท่ีโรมิโอสารภาพรักกบัจู
เลียตในบทประพนัธ์ ในอุโมงคท์างเขา้เตม็ไปดว้ยขอ้ความค ามัน่สญัญาแปะไวท่ี้
ก าแพงของบา้นจูเลียต ดว้ยถอ้ยความของคูรั่กจนชัว่นิรันดร์ นอกจากน้ีรูปป้ัน
ทองแดงของจูเลียตมีความเช่ืออีกวา่ ใครท่ีไดถู้บริเวณหนา้อกขา้งขวาของเธอ คนๆ 
นั้นจะไดพ้บรักแท ้

 
(105 ก.ม.) 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.crowneplazaverona.com 
วนัที ่6 เวอโรน่า - ซีร์มโิอเน่ - ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า - โดโลไมท์  พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่อายนุบั 2,000 ปี 

ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ท่ี
สวยงาม ท่ีส าคญัมีหลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์ ตั้งแต่ยคุสมยัโรมนัทั้ง
ก าแพงเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผูค้นท่ีมีฐานะ
ในยคุสมยัโรมนัใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผอ่นริมทะเลสาบ 
ซ่ีงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีเกิดจากน ้ าแขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์ ซีร์มิโอเน่ จึงถูก
ลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ถึงแมจ้ะเป็นแค่เมืองเลก็ๆ แตก็่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี น าท่านเดินเท่ียวชมเมือง และถ่ายภาพดา้นหนา้ปราสาท
เก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 เมืองน้ีเคยอยูใ่นการ
ปกครองของตระกลู Scaliger  

(44 ก.ม.) 

 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
บ่าย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสู่โดโลไมท ์ (Dolomites Mountains) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของเทือกเขาแอลป์ท่ีทอดตวัอยูใ่นเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุมบริเวณ
แควน้ทิโรลใต ้ และแควน้เนเนโต ้ เทือกเขาโดโลไมท ์ ไดช่ื้อวา่เป็นแนวเขาท่ีงดงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจากลกัษณะของยอดเขาต่างๆ ท่ีแทงยอดสูงเสียดฟ้า มี
ทศันียภาพงดงาม จดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด 
ทั้งในช่วงฤดูหนาว ท่ีมีสกีรีสอร์ทเปิดตอ้นรับนกัสกี และในฤดูร้อน ท่ีน่ียงัมีทุ่งหญา้
ท่ีมีดอกไมส้วยตลอดช่วงเทือกเขา น าท่านพกัท่ีเมืองโบลซาโน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถือ
เป็นประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท ์ เมืองยคุกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ท่ีรุ่งเรืองตั้งแต่ยคุ
โรมนั งดงามดว้ยจตัุรัส โบสถ ์และวหิาร  

(161 ก.ม.) 

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

วนัที ่7 ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมซูิริน่า – เซนต์มกัดาเลนา พฤหัส 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 

SERIE%202022/Desktop/Program%20re-schedual/www.crowneplazaverona.com
http://www.fourpointsbolzano.com/


 

 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มุกเมด็งามแห่งโดโลไมท ์
ทะเลสาบน ้ าสีฟ้าเขียวมีอีกช่ือวา่ Prager Wildsee ซ่ึงองคก์รยเูนสโกจดัใหเ้ป็นมรดก
โลกทางรรมชาติ ติดอนัดบัทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลกอิสระใหท่้านไดมี้เวลา
ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า 
(Lake Misurina) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ น ้ าใสราวกระจก มีเวลาใหท่้าน
ไดเ้ดินเล่นถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีแทรกตวัอยุใ่นหุบเขาส่วนหน่ึง

ของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีช่ือเสียงจากทิวทศันหุ์บเขาซ่ึงไดช่ื้อวา่งดงาม
ท่ีสุดในแควน้ทิโรลใต ้ มีจุดชมววิท่ีมองเห็น Odle Group หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ 
Geisler Group ซ่ึงเป็นกลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นท่ีนกัเดินทางตอ้งมา
เยอืนมียอดเขาหลกัคือ Sass Rigais และ Furchetta ทั้งสองยอดสูง 3025 เมตรเท่ากนั 

 
19.00 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.fourpointsbolzano.com  

วนัที ่8 โบลซาโน่ – อนิสบรูก - มวินิก ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. เดินทางสู่เมืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแควน้ทิโรล ไดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามเมือง

หน่ึงในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์ของเมืองอยูท่ี่ อาคารหลงัคาทองค า (Goldness Dachl) 
ท่ีสร้างข้ึนดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบั เฮลบลิงเฮา้ส์ ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพ่ิม
ศิลปะแบบโรโคโคเขา้ไปในศตวรรษท่ี 18 วงัฮอฟบูรก ์ พระราชวงัท่ีราชส านกัใช้
แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาว เมืองน้ียงัเป็นตน้ก าเนิดเคร่ืองแกว้ “สวาร็อฟสก้ี” 
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

(123 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่นครมิวนิค ซ่ึงถือไดว้า่เป็นประตูของยโุรป เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้    บา

วาเรียสถานท่ีน่าท่องเท่ียว วงัเรสซิเดนซ์ เป็นท่ีประทบัและทรงงานของกษตัริยแ์ห่ง
แควน้บาเยร์ินมากวา่ 500 ปี โรงละครโอเปร่า ถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิมิเลียน 
สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ื้อวา่เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองน้ี เป็นท่ีตั้ง
ร้านขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นท่ีตั้งของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว 
นกัท่องเท่ียวมาเดินเล่นบนถนนสายน้ีอาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบั
โลก จตัุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเท่ียวพลาดไม่ไดท่ี้จะชมตุก๊ตาเตน้ร า ท่ี
ประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนั 

(164 ก.ม.) 
 

19.00 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.marriott.com 

 
วนัที ่9 เดนิทางสู่สนามบิน เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาใหท่้านไดท้ า TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 925  

http://www.fourpointsbolzano.com/
http://www.marriott.com/


 

 

วนัที ่10 เดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ อาทติย์ 
06.05 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 

(หมายเหตุ โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ
วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 

 
 
 
 
 
 

      

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

08 – 17 กรกฎาคม 2565 119,000.- 107,000.- 95,000.- 18,500.- 14,500.- -35,000.- 
-26,250.- 

22 – 31 กรกฎาคม 2565 119,000.- 107,000.- 95,000.- 18,500.- 14,500.- -35,000.- 
-26,250.- 

12-21 สิงหาคม 2565 119,000.- 107,000.- 95,000.- 18,500.- 14,500.- -35,000.- 
-26,250.- 

02-11 กนัยายน 2565 119,000.- 107,000.- 95,000.- 18,500.- 14,500.- -35,000.- 
-26,250.- 

14-23 ตลุาคม 2565 119,000.- 107,000.- 95,000.- 18,500.- 14,500.- -35,000.- 
-26,250.- 

21-30 ตลุาคม 2565 119,000.- 107,000.- 95,000.- 18,500.- 14,500.- -35,000.- 
-26,250.- 

       
ค่าทวัร์รวม : 

o ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ ามนัเช้ือเพลิง ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 
o ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
o 10 ท่าน ใช้รถแบบ Midi Bus 28 ทีน่ั่ง 
o 15 ท่าน ใช้รถแบบ Deluxe Bus 49 ทีน่ั่ง 
o ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุไวใ้นรายการ Cruise Bellagio – Como, Mini bus : Santa Margherita Ligure – Portofino , Cinque Terre 

Train , Ferrari Museum Pass 
o ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double 
o ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
o ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 ยโูรต่อท่าน / วนั 
o ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน้) 
o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวติ/อวยัวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหต ุส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / 
ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 
บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทวัร์ไม่รวม  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 



 

 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ า 60,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน (Non Refundable) ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยนืยนัการจอง
ของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

o เด็กท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 2 ขวบ 
o ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
o ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
o ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
o บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผูท่ี้ด่ืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย สร้างความ

ร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท่ี้ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผูท่ี้ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ ้
ร่วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบกบัผูร่้วมคณะท่านอ่ืนหรือ
โปรแกรมท่องเท่ียวได ้  

 
เอกสารในการย่ืนวซ่ีาของประเทศอติาล ีใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวซ่ีาประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวซ่ีาประเทศอิตาลี)   
จามจุรี สแควร์ ชั้นท่ี 4 ยนิูตท่ี 404 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชง
เกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบพ้ืนหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , หยา่  
 ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีท่ีผูเ้ดินทางอายเุกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และ

มีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั / สงักดัท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา (**เพิม่เตมิ Pay in slip เงนิเดือน + Work Contract สัญญาว่าจ้างท างาน**)   

 กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 1  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 **สเตทเมนท์ย้อนหลงั 6 เดือน โดยออกจากธนาคารทีท่่านฝากเงนิไว้ พร้อมตราประทบัและลายเซ็นเท่านั้น** ทั้งน้ีควรเลือกบญัชีท่ีมี
การเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่ง
ไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรอง
ค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/
นกัศึกษา   

 กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดา, มารดา จะตอ้งไปยืน่
เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 



 

 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษทั ฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับในขอ้ตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 


