Northern Italy
9 วัน 6 คืน

เยียมเยือน The Five Lands “ชิงเคว เทอเร”
ชมความมหัศจรรย์เทือกเขาโดโลไมท์
อิสระช้อป ชิม ชิล เลือกได้ตามใจคุณ

ไม่รวมในแพ็คเกจ
รวมในแพ็คเกจ
 ตัวเครืองบินระหว่างประเทศไป - กลับ
 โรงแรมระดับ 4 ดาว 6 คืน
 รถเช่าส่วนตัว 6 วัน พร้อมเจ้าหน้าทีขับรถ (พูดอังกฤษ) + ทิป  อาหาร และ เครืองดืม
 ทิปอืนๆ
 รถไฟเทียวชมหมู่บ้านชิงเคว เทอเร่
 เจ้าหน้าทีหัวหน้าทัวร์
 ล่องเรือเข้าเกาะเวนิส
 วีซ่าเชงเก้น (อิตาลี)
www.smileytour.com
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เริมต้น
52,900
บาท/ท่
า
น
ราคาสําหรับผูเ้ ดินทาง 4 ท่านขึนไป

วันที 1 | กรุ งเทพมหานคร
เช็ค อิน ที ท่า อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่า งประเทศ
แนะนําเป็ น สายการบิ นไทย TG940 เวลา 00.35 – 07.10 น. (ตามเวลาท้องถิน
ประเทศอิตาลี) เคาน์เตอร์ D ชัน 4 (ประตู 2)
หมายเหตุ : หากต้องการใช้เทียวบินอืนกรุ ณาแจ้งก่อนทําการซือ เคาน์เตอร์เช็คอิน
ปิ ด ชม. ก่อนเครืองออก กรุณาเผือเวลาอย่างน้อย ชม.

วันที 2 | มิลาน – ซานตา มากะเรต้า - ปอร์โตฟิ โน - ซานตา มากะเรต้า
ถึงท่าอากาศยานมิลาน-มัลเปนซา เมืองมิลาน (Milano) ประเทศอิตาลี เดินทาง
ต่อไปพักผ่อนดืมดํากับบรรยากาศเมืองริมทะเลทีเมืองซานตา มากะเรต้า (Santa
Margherita) และแวะไปเยียมเยือน ปอร์โตฟิ โน (Portofino) เมืองไข่มุกริมทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนทีมีชอเสี
ื ยงระดับโลก
 รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชัวโมง / วัน
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถินหรือเจ้าหน้าทีทัวร์บริการ
เข้าพักที HOTEL CONTINENTA หรือเทียบเท่า

วันที 3 | ซานตา มากะเรต้า – ชิงเคว เทอเร่ – ลา สเปเซีย
เช็คเอาท์และเดินทางไปยังหมู่บา้ นทีได้รบั การยกให้เป็ นมรดกโลก คือ ชิงเคว เทอเร่
(Cinque Terre) ทีประกอบไปด้วย 5 หมู่บา้ น ทีอยู่ติดริมทะเล แต่ละหมู่บา้ นจะมี
เอกลักษณ์การตกแต่ง และบ้านทีตังลดหลันกันบนหน้าผา และไปต่อกันทีเมือง ลา
สเปเซีย (La Spezia)
 รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชัวโมง / วัน
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถินหรือเจ้าหน้าทีทัวร์บริการ
เข้าพักที HOTEL NH LA SPEZIA หรือเทียบเท่า
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วันที 4 | ลา สเปเซีย - โบโลญญ่า – เมสเตร
เช็คเอาท์และเดินทางไปยังเมืองโบโลญญ่ า (Bologna) เมืองประวัติศาสตร์ทีมี
ชือเสีย งมาก มีงานสถาปั ตยกรรมอันสวยงามมากมายซึงเป็ นจุดหมายสําคัญ
สําหรับนักท่องเทียว เดินทางไปต่อกันทีเมืองเมสเตร (Mestre) ด่านแรกของการ
เข้าสู่เกาะเวนิส (Venice)
 รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชัวโมง / วัน
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถินหรือเจ้าหน้าทีทัวร์บริการ
เข้าพักที HOTEL NH VANAZIA LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า

วันที 5 | เมสเตร – เกาะเวนิส - เมสเตร
นังเรือเข้าไปยังเกาะเวนิส หรือทีเรียกกันว่า เวเนเซีย (Venice) เมืองทีใช้การสัญจร
โดยเรือเป็ นหลักได้สมญานามว่า "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" ประกอบไปด้วยเกาะ
น้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือมถึงกันกว่า 400 แห่ง เทียวชมศูนย์กลาง
เมืองอยู่ที “จัตรุ สั ซานมาร์โค” อิสระตามอัธยาศัย
 รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชัวโมง / วัน
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถินหรือเจ้าหน้าทีทัวร์บริการ
เข้าพักที HOTEL NH VANAZIA LAGUNA PALACE หรือเทียบเท่า

วันที 6 | เมสเตร - คอร์ตนิ ่า ดิ แอมเปซโซ่ – โบซาโน
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เช็คเอาท์แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองคอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ่ (Cortina D’Ampezzo)
เพือเดินทางไปชมทะเลสาบไข่มกุ แห่งเทือกเขาโดโลไมท์ Lake Braies ทะเลสาบสี
เขียวมรกต ทีได้ขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก เป็ นอีกหนึงแห่งทีไม่ควรพลาด จากนัน
เดินทางไปเมือง Villnöß ดืมดํากับเมืองพักตากอากาศ และเข้าสู่เมืองโบซาโน่ เพือ
เตรียมตัวเข้าสู่เทือกเขาโดโลไมท์
 รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชัวโมง / วัน
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถินหรือเจ้าหน้าทีทัวร์บริการ
เข้าพักที FOUR POINTS BY SHERATON
BOLZANO หรือเทียบเท่า
www.smileytour.com

วันที 7 | โบซาโน - มิลาน
เช็คเอาท์แล้วเดินทางเข้าสู่มิลาน (Milan) เทียวชมความยิงใหญ่ของ “มหาวิหาร
แห่งมิลาน” (Duomo di Milano) และปราสาทซฟอร์ซ่า (Sforzesco Castle) เป็ น
ป้อมปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปี เป็ นแหล่งรวมศิลปะอันมีชือเสียงของเมืองมิลาน
และอิสระช้อปปิ ง
 รถตูส้ ่วนตัวพร้อมคนขับ ไม่เกิน 10 ชัวโมง / วัน
 ไม่มีไกด์ทอ้ งถินหรือเจ้าหน้าทีทัวร์บริการ
เข้าสู่ทีพัก STARHOTEL RITZ หรือเทียบเท่า

วันที 8 | มิลาน - กรุ งเทพ ฯ

เช็คเอาท์ และออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานมิลาน-มัลเปนซา เพือทําการเช็คอิน
คืนภาษี สาํ หรับการช้อปปิ ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแนะนํา สายการบิน
ไทย เทียวบินที TG941 เวลา 13.05 – 05.55 น. (+1) (ตามเวลาท้องถินประเทศ
ไทย)
 รถตูส้ ่วนตัวรับจากทีพักไปส่งสนามบิน
 ไม่มไี กด์ทอ้ งถินหรือเจ้าหน้าทีทัวร์บริการ

วันที 9 | กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็ นผูช้ ่วยในการออกแบบเส้นทาง
การเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครังต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”
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เงือนไขสําหรับการซือแพ็คเกจทัวร์
ค่าแพ็คเกจทัวร์ต่อท่านรวม :
 ค่าพาหนะตามโปรแกรมทีระบุ ( รถเช่าปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูดอังกฤษ ) 6 วัน
 โรงแรมทีพักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2
ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรม ตัวรถไฟเข้าหมู่บ้านชิงเคว เทอเร, เรือเข้าเกาะเวนิส
 วีซ่าเชงเก้น ( อิตาลี )
 ประกันการเดินทาง
 ค่าทิปเจ้าหน้าทีขับรถ
ค่าแพ็คเกจทัวร์ต่อท่านไม่รวม :
 ค่าตัวเครืองบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษี สนามบิน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่ากิจกรรมเสริม / ตัวเพิมเติม
 ค่าอาหารมือกลางวันและมือคําทุกมือ
 ค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว อาทิ ค่ า โทรศัพ ท์, ค่ า ซัก รี ด , ค่ า เครื องดื มในห้องพัก และค่ า อาหารที สังมาในห้อ งพัก
ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม
 ทิปอืนๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 ไกด์ทอ้ งถินหรือเจ้าหน้าทีทัวร์บริการ
 บริการ รับ-ส่ง เอกสารสําหรับการเตรียมยืนวีซ่า
ขันตอนการดําเนินการจอง และชําระเงิน :
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทังหมดแล้ว จะต้องชําระเต็มจํานวน
เงินภายใน 3 วัน
- หลังจากการชําระเงินทางบริษัทจะดําเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทังหมด และชําระเงินกับทาง
ต่างประเทศทันที
- กรณี ลูก ค้า ต้องการจองกิ จกรรมเสริม ( Optional ) ต้องทํา การจองและชําระเงิน ให้เรีย บร้อ ยก่ อ นการ
เดินทาง
- เมือดําเนินการเรืองวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองทีพัก, เอกสารการ
จองกิจกรรมต่างๆ , หนังสือเดินทางทีใช้ยืนวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง , ตัวค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียว
2212-1902-FIT18E
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- และตัวการเดินทางต่างๆ ให้กบั Agent ทางไปรษณีย ์ (แบบลงทะเบียน) ตามทีอยู่ทีแจ้งมา ภายใน 7 - 10
วัน ก่อนเดินทางหรือทันทีทีการจองต่างๆ สําเร็จ
กรณีไม่ตอ้ งทําวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองทีพัก, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัย
การเดินทาง , ตัวค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวและตัวการเดินทางต่างๆ ให้กบั Agent ทางไปรษณีย ์ (แบบลงทะเบียน)
ตามทีอยู่ทีแจ้งทันทีทีการจองต่างๆสําเร็จ
เงือนไขการยกเลิกการจอง :
เนืองจากระบบการจองทังหมดเป็ นการชําระเงินแบบเต็มจํานวน และเป็ นการจองชําระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนัน
การยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงือนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่
สามารถคืนเงินได้เต็มจํานวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย
ขนาดทีนังรถเช่า
 รถ Minivan จํานวน ทีนัง พร้อมเจ้าหน้าทีคนขับ สาหรับนักท่องเทียว - ท่าน
เงือนไขระยะเวลาของรถโดยสาร
1. ตามเงือนไขการเช่ารถพร้อมเจ้าหน้าทีต้องมีชัวโมงการทํางานไม่เกินตามทีกฎหมายกําหนดไว้ในแต่ละวัน
หากเกินเวลาจํานวนชัวโมงทีกําหนดไว้ดงั กล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิมเติมโดยประมาณ 50 EUR ต่อชัวโมง และ
หากเกินในช่วงเวลา 22.00 น. –07.00 น. (ตามเวลาท้องถิน) จะมีค่าใช้จ่ายเพิมเติมโดยประมาณ 60 EUR ต่อ
ชัวโมง
2. เจ้าหน้า ที คนขับ รถจะนํา ทางไปตามสถานที ที ตกลงกัน ไว้ต ามโปรแกรมทีเสนอเท่ า นัน หากออกนอก
เส้นทางหรือไม่ได้เป็ นไปตามเส้นทางทีระบุไว้จะมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม โปรดแจ้งเจ้าหน้าทีล่วงหน้าเพือ
คํานวณและปรับราคาค่ารถ เพืออํานวยความสะดวกแก่ท่านในวันเดินทางจริง
3. สําหรับประเทศอิตาลีจะสามารถจอดรถ ณ จุดทีเทศบาลอนุญาตให้จอดรถเท่านัน ฉะนันในบางพืนที หรือ
บางเมืองอาจจะต้องใช้การเดินทางเข้าเมืองด้วยวิธีอืนๆ หรือหากเป็ น City Tour ต้องใช้การเดินในการชม
เมืองนันๆ
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เพิมเติม | กิจกรรม (Optional Activities)

มหาวิหารมิลาน (Duomo di Milano)
1. Culture Pass ท่านละ 8 EUR
ส่วนทีเข้าชม
- CATHEDRAL
- CRYPT OF ST. CHARLES
- ARCHAEOLOGICAL AREA
- DUOMO MUSEUM
- CHURCH OF SAN GOTTARDO
- EXHIBITIONS
2. Duomo Pass Stairs ท่านละ 13 EUR
ส่วนทีเข้าชม
- CATHEDRAL
- CRYPT OF ST. CHARLES
- ARCHAEOLOGICAL AREA
- DUOMO MUSEUM
- CHURCH OF SAN GOTTARDO
- ROOFTOPS (by stairs)
- EXHIBTIONS

2212-1902-FIT18E

3. Duomo Pass Lift ท่านละ 17 EUR
ส่วนทีเข้าชม
- CATHEDRAL
- CRYPT OF ST. CHARLES
- ARCHAEOLOGICAL AREA
- DUOMO MUSEUM
- CHURCH OF SAN GOTTARDO
- ROOFTOPS (by Lift)
- EXHIBTIONS
4. RoofTops
- Fast track access by lift ท่านละ 23 EUR
- Access by lift ท่านละ 14 EUR
- Access by stairs ท่านละ 10 EUR

เช่าเรือคายัค
เริมต้นที 25 EUR ต่อ ลํา
เวลา 1 ชัวโมง ต่อ ลํา
** หากเกิน 1 ชัวโมง คิด 15 EUR ทุกๆ
30 นาที **
หมายเหตุ : เรื อ เปิ ดเช่ า ช่ ว งเดื อ น
มิ ถุ น า ย น – กั น ย า ย น แ ล ะ รา ค า
ปรับเปลียนตามฤดูกาลกรุณาสอบถาม
รายละเอียดเพิมเติมก่อนซือ

หมายเหตุ : ราคาปรับเปลียนตามฤดูกาล
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิมเติมก่อนซือ

www.smileytour.com
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ใบจองแพ็คเกจทัวร์
ชือผูเ้ ดินทาง.........................................................................................................................................................
เบอร์ติดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................
จํานวนผูเ้ ดินทาง............................................................วันทีเดินทาง......................................................................................................
รายละเอียดตัวทีเดินทาง.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
แพ็คเกจทีต้องการ
1. FIT Program Northern Italy ( รวม วีซ่าเชงเก้น ประเทศอิตาลี), ประกันการเดินทาง, โรงแรม, ค่าเข้าชมตามทีระบุใน

รายการ)
โรงแรมระดับ 4 ดาว

โรงแรมระดับ 5 ดาว (สอบถามข้อมูลเพิมเติม)

โรงแรมทีพักในเกาะเวนิส (สอบถามข้อมูลเพิมเติม)
2. สายการบิน
วันทีเดินทางไป........................................... เทียวบิน............................ เวลา................................ จํานวน...................................ท่าน
วันทีเดินทางกลับ........................................ เทียวบิน............................ เวลา................................ จํานวน...................................ท่าน
สายการบินเอมิเรตส์

สายการบินไทย

สายการบินอืนๆ โปรดระบุ.................................................

3. รายการเพิมเติม (Optional)
3.1 Culture Pass

จํานวน.....................................ท่าน

3.2 Duomo Pass Stairs

จํานวน.....................................ท่าน

3.3 Duomo Pass Lift

จํานวน.....................................ท่าน

3.4 Rooftops Fast-Track by Lift

จํานวน.....................................ท่าน

3.5 Rooftops Access by lift

จํานวน.....................................ท่าน

3.6 Rooftops Access by stairs

จํานวน.....................................ท่าน

3.7 เช่าเรือพายคายัค 1 ชัวโมง

จํานวน.....................................ท่าน

2212-1902-FIT18E
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หมายเหตุ : รายการกิจกรรมเสริมทีต้องการจอง หากมีการเปลียนแปลงเพิมเติม เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, ค่าเข้า
ชมสถานทีต่างๆ และกิจกรรมอืนๆ นอกเหนือจากทีระบุไว้ มีอัตราค่าบริการจอง
บาท/รายการ

**ราคาดังกล่าวเป็ นราคาทีเริมต้นที 4 ท่านขึนไป หากมีจาํ นวนมากกว่าหรือน้อยกว่า 4 ท่าน กรุณาสอบถามราคา
เพิมเติมและไม่รวมช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลคริสต์มาส และปี ใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพิมเติมเช่นกัน**
*** กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาทีระบุเป็ นราคาเริมต้น ราคาอาจมีการเปลียนแปลงได้โดยไม่ต้อง
บอกล่วงหน้า หากสนใจในกิจกรรมใด กรุณาสอบถามข้อมูลอีกครัง ก่อนทําการตัดสินใจ ***

2212-1902-FIT18E
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