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รหัสโปรแกรม : 23228 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ – ซรูกิ (สวติเซอรแ์ลนด)์   
23.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการ

บิน ไทย H/J เจ้าหนา้ทีค่อยอำนวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระและการเชค็อนิ 
 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่
พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบนิ, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุด
งาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตุสุดวิสัย
อ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหนา้ทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน
โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษทัฯ ได้ชำระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้ง
ให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
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วนัที ่2 ซรูิก - ทะเลสาบโคโม ่- เบลลาจิโอ - มิลาน  
01.05 น. ออกเดินทางสู่นครมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบนิที่ TG 970  
07.50 น. ถึงสนามบินนครซูริก ประเทศสวติเซอร์แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศุลกากรแล้ว รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะแล้วเดินทางสู่พรมแดนสวิส-อิตาลี ผ่าน
เมืองตากอากาศลูกาโน่ จนเข้าสูท่ะเลสาบโคโม่ เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ของ
อิตาลี ทะเลสาบแสนสวยทางตอนเหนือทีใ่ช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนต์ระดับ
โลกมาช้านาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย 
 
 
 

นำคณะล่องเรือทะเลสาบโคโม่ สูเ่มืองเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบโค
โมซ่ึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลีตอนเหนือของทะเลสาบคือ
เทือกเขาแอลป์อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอัน
งดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปดว้ยบ้านเรือนสไตล ์
อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความ
เรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติและต้นไม้ดอกไมส้วนน้ำน้ำพุ 
ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบทำให้ดูโดดเด่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  

19.00 น. นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Double Tree By Hilton Milan หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั www.double3hilton.com 
 
 
 
 
 

   
   

http://www.double3hilton.com/
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วนัที ่3 มลิาน - ดโูอโม ่- Designer Outlet Serravalle - ซานตา มารเ์กรติา  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. พาท่านเที่ยวชมเมืองมิลาน เข้าสูจุ่ดศูนย์กลางอันศักดิส์ิทธิ์คือ ดโูอโม (DUOMO) 

มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มี
หลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัย
กว่า 2,245 ชิ้น บนสดุมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล 
อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนั้น  
นำทา่นชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่
โด่งดัง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดังของโลก ที่ห้างแกลลอเรีย วคิ
เตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อย่างจุใจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ทีน่ับว่าเป็นห้างที่
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในมิลาน และยังเป็นที่ต้ังของร้าน Prada ร้านแรก
ของโลก หรือเดินเล่นตามอัธยาศยั 

 
 

   
13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่เมืองเจนวั (Genoa) ซึ่งเป็นหน่ึงในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมือง

บ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกท่ี
ค้นพบทวีปอเมริกา นำท่านช้อปป้ิงสินค้าใน Designer Outlet Serravalle ที่ขนเอา
แบรนด์ชั้นนำของโลกมารวมไว้ทีน่ี่กว่า 230 ร้านค้าให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ นำ
คณะเดินทางสู่เมืองซานตา มาร์เกริตา (Santa Margherita) อกีหน่ึงเมอืงสวยริม
ฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรยี 

  
 
 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร Local 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.parkhotelasuisse.com 
วนัที ่4 อติาเลยีนรเิวยีรา่ - ซงิเคว เทเร ่เยอืน 5 หมูบ่า้นงามของอิตาล ี- ปอรโ์ตฟโิน ่  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. นำท่านเที่ยวชมความงามริมชายฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรยี ที่เป็นย่านตากอากาศและ

รีสอร์ต ที่นี่งดงามจนได้สมญาว่าอิตาเลียนริเวยีร่า มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม
แปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 90 องศา บางตอนของ
ภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทั้งหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที่งามแปลกตา 
มีภูมิทัศน์ที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมอืงท่าคึกคัก และ
หมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ เปน็ภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่
ได้มาเยือนขนาดที่นักประพันธเ์อกชาวอังกฤษ ชาร์ล ดิกเกนส ์กลา่วว่า ชายทะเล
ระหว่างเจนวักับสเปเชยีนั้นเป็นอติาลีที่สวยที่สุด  

 

 นำทา่นเที่ยว ซงิเคว เทเร ่(Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกเูรีย ซึ่ง
ทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซยี (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการ
ยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบน้ัน
เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดิน
ทัง้ 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร 
(Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย 
(Corniglia) / เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองรโิอมัจจอร์เร (Riomaggiore) 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.parkhotelasuisse.com/
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12.00น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นำคณะเทีย่วชมเมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์

เรเนียนที่มชีื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนวั ล้อมรอบด้วยท่าเรอืเล็กๆ จนได้รับ
การขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สำหรับนักท่องเที่ยว ทีน่ี่เป็นเมืองเล็กๆ 
น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ต้ังเบียดเสียดกันไปตามเชงิเขาเขียวชอุ่ม
โอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือยอร์ชจอดเรียงรายสวยงาม 
 

 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสูท่ี่พัก PARK HOTEL SUISSE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.parkhotelsuisse.com 

 
วนัที ่5 ซานตา มารเ์กรติา - โมเดนา - พพิธิภณัฑเ์ฟอรร์าร ี- เวอโรนา่  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา ซึ่งเป็นที่ต้ังของ พิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari 

Museum (MEF) เปิดตัวอย่างเปน็ทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ่งตรง
กับวันเกิดของ Enzo Ferrari ผู้กอ่ต้ังแบรนด์ Ferrari ซึ่งเกดิเมื่อวนัที่ 18 
กุมภาพันธ์ 1898 หรือเมื่อกว่า 118 ปีทีแ่ล้ว  

 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นำคณะเข้าชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ่งพิพธิภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงยนตร

กรรมที่มีความสำคัญท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของ Ferrari สว่นใหญ่เป็นรถสปอร์ตที่ 
Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ้นมาตลอดช่วงเวลาทีเ่ขามีชีวิตอยู่ พร้อมกับจัด
แสดงวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์ม้าลำพองอย่างละเอียดทุก
แง่มุม MEF ถือเป็นพิพธิภัณฑ์ Ferrari แห่งทีส่องในโลก โดยแห่งแรกต้ังอยู่ในเมือง
มาราเนลโล เปิดทำการเมื่องเดือนกุมภาพันธ์ปี 1990  จากนัน้ เดนิทางสู่เมืองเวอโร
น่า เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจเูลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปี
โดยท่านเชคเปียร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก CROWNE PLAZA VERONA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.crowneplazaverona.com 

http://www.parkhotelsuisse.com/
file:///C:/Users/test/Downloads/SERIE%202022/Desktop/Program%20re-schedual/www.crowneplazaverona.com
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วนัที ่6 เวอโรนา่ - ซรีม์โิอเน ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบการด์า้ - โดโลไมท ์  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 2,000 

ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศทีเ่ป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ที่
สวยงาม ทีส่ำคัญมีหลักฐานและรอ่งรอยทางประวัติศาสตร์ ต้ังแต่ยุคสมัยโรมันท้ัง
กำแพงเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีผู้คนที่มีฐานะ
ในยุคสมัยโรมันใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันกเ็ป็นเมืองพักผ่อนริมทะเลสาบ ซี่ง
เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดจากนำ้แข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ซีร์มโิอเน่ จึงถูก
ล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน ถึงแม้จะเป็นแคเ่มืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวได้ตลอดท้ังป ีนำท่านเดินเที่ยวชมเมือง และถ่ายภาพด้านหน้าปราสาท
เก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione สร้างในปี 1277 เมอืงนีเ้คยอยูใ่นการ
ปกครองของตระกูล Scaliger  

 
 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหาร นำคณะเดินทางสู่โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง

ของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มีอาณาเขตครอบคลุม
บริเวณแคว้นทิโรลใต้ และแคว้นเนเนโต้ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่
งดงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทงยอดสูงเสียด
ฟ้า มีทัศนียภาพงดงาม จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของนักท่องเที่ยวที่ไมค่วร
พลาด ทัง้ในช่วงฤดูหนาว ที่มีสกรีีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่ง
หญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดชว่งเทอืกเขา นำทา่นพักที่เมืองโบลซาโน ซึ่งเป็นเมืองที่
ถือเป็นประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลางเชิงเทือกเขาแอลป์ทีรุ่่งเรืองต้ังแต่ยุค
โรมัน งดงามด้วยจัตุรัส โบสถ์ และวิหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดับเดยีวกัน 
 
 

www.fourpointsbolzano.com  

http://www.fourpointsbolzano.com/
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วนัที ่7 ทะเลสาบเบรยีส - ทะเลสาบมซิรูนิา่ – เซนตม์กัดาเลนา  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ทะเลสาบ Braies ( Lago di Braies ) ไข่มุกเม็ดงามแห่งโดโลไมท์ 

ทะเลสาบน้ำสีฟ้าเขียวมีอีกชื่อว่า Prager Wildsee ซึ่งองค์กรยเูนสโกจัดให้เป็น
มรดกโลกทางรรมชาติ ตดิอันดับทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกอิสระให้ท่านได้มีเวลา
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า 
(Lake Misurina) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ น้ำใสราวกระจก มีเวลาให้ท่าน
ได้เดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Saint Maddalena หมูบ่้านเล็กๆ ที่แทรกตัวอยุ่ในหุบเขาส่วนหน่ึง

ของอุทยานแห่งชาติ Puez-Odle  โดยมีชื่อเสียงจากทิวทศัน์หุบเขาซึ่งได้ชื่อว่า
งดงามที่สุดในแคว้นทิโรลใต้ มีจุดชมววิที่มองเห็น Odle Group หรอือีกชื่อหน่ึง
เรียกว่า Geisler Group ซึ่งเปน็กลุ่มยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม เป็นที่นัก
เดินทางต้องมาเยือนมียอดเขาหลักคือ Sass Rigais และ Furchetta ทั้งสองยอด
สูง 3025 เมตรเท่ากัน 

 

19.00 รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดับเดยีวกัน 
www.fourpointsbolzano.com  

วนัที ่8 โบลซาโน ่– อนิสบรกู - มวินกิ  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. 
 
 

เดินทางสู่เมืองอินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล ได้รับการยกยอ่งว่างดงามเมือง
หนึ่งในเทือกเขาแอลป์ เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่ อาคารหลังคาทองคำ (Goldness 
Dachl) ทีส่ร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กว่า 500 ปี จน
กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ ตึกสมยัโกธิคตอนปลาย
ที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโคโคเข้าไปในศตวรรษท่ี 18 วังฮอฟบูรก์ พระราชวังที่ราช
สำนักใช้แปรพระราชฐานในชว่งฤดูหนาว เมืองนี้ยังเป็นต้นกำเนิดเครื่องแก้ว 
“สวาร็อฟสกี”้ ที่มชีื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fourpointsbolzano.com/
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่นครมิวนคิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูของยุโรป เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้น     

บาวาเรียสถานที่น่าท่องเที่ยว วังเรสซิเดนซ์ เป็นท่ีประทับและทรงงานของกษัตริย์
แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี โรงละครโอเปร่า ถนนสายสำคัญคอื ถนนแมกซิมิ
เลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็น
ที่ต้ังร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นท่ีต้ังของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว 
นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับ
โลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่
ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19.00 รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก MUNICH MARRIOTT HOTEL หรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com 

 
วนัที ่9 เดนิทางสูส่นามบนิ  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มีเวลาใหท้่านได้ทำ TAX 

REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอนิ 
 

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 925 
 

 

วนัที ่10 เดนิทางกลบัถึงกรงุเทพฯ  
06.05 น. สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวัน

เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเทา่นั้น) 

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

http://www.marriott.com/


  8 

 

8 
 

  

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  UUSSEEDD   

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

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 สงิหาคม 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.- 

       
คา่ทวัรร์วม : 

o ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 
o ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
o 10 ทา่น ใชร้ถแบบ Midi Bus 28 ทีน่ัง่ 
o 15 ทา่น ใชร้ถแบบ Deluxe Bus 49 ทีน่ัง่ 
o ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ Cruise Bellagio – Como, Mini bus : Santa Margherita Ligure – Portofino , 

Cinque Terre Train , Ferrari Museum Pass 
o ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double 
o ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
o ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน 
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอติาลี (เชงเก้น) 
o ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชวีิต/อวัยวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกนิ 
150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
ค่าทัวรไ์มร่วม  
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
▪ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิน่ 
▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
▪ ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่ง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำ 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ท่าน (Non Refundable)ภายใน24 ชัว่โมง  ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็น
การยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์สว่นที่เหลือลว่งหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง (Non Refundable) หากท่านไมช่ำระเงิน
ส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือ่นไข 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปน้ี 

o เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ 
o ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใชว้ลีแชร,์ ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
o ผู้เดินทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
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o ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
o บุคคลที่มคีวามประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร ์อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความ

รำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่กอ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้้ร่วม
เดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือ
โปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

 
เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศอติาล ีใชเ้วลายืน่ประมาณ 16 วนัทำการ 

(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)   
จามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 ยูนิตท่ี 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป 
 สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  และกรณีที่ผู้เดินทางอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ยังคงสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา และ

มีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดท่ีท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, 

วันเดือนปีท่ีเริ่มทำงานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบ
กำหนดลา (**เพิม่เตมิ Pay in slip เงนิเดอืน + Work Contract สญัญาวา่จา้งทำงาน**)   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไมเ่กิน 1  เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน 

 **สเตทเมนทย์อ้นหลงั 6 เดอืน โดยออกจากธนาคารทีท่า่นฝากเงนิไว ้ พรอ้มตราประทบัและลายเซน็เทา่นัน้** ทั้งนี้ควรเลือกบัญชีทีม่ี
การเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได้อย่าง
ไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครวัหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางใหก้ับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตร
นักเรียน/นักศึกษา   

 กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป
ยื่นเรือ่งแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือ
ผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนยีมที่ไดช้ำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้รอ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรยีกร้องคืนค่าวซี่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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