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9 วนั อติาล ี(Autumn โดโลไมท์) - สวติเซอร์แลนด์  

 

 

กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 
119,900 บาท  

(ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 
มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - เบอร์กาโม – เซอร์มิโอเน่ – เทรนโต - โบลซาโน - ออร์ติเซ่ – เทือกเขาโดโลไมท์ - 

ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมิซูริน่า – ทิราโน่ - น่ังรถไฟเบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรส  - เซนต์โมริตส์  - ซูริค  
ปอนเตรสซีนา -  ดาวอส - ลิกเตนสไตน์ - วาดุซ - อัพเพนเซลล์  - ซังต์กัลป์เลน -  แรพเพอร์ชวิล โยนา - ซูริค 

ราคาทัวร์ 119,900 บาท :  26 ก.ค. – 3 ส.ค. 66 / 9 – 17 ส.ค. 66 / 11 – 19 ต.ค. 66 / 13 – 21 ต.ค. 66 
20 – 28 ต.ค. 66 / 1-9 ธ.ค. 66 
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9 วนั อติาล ี(Autumn โดโลไมท์) - สวติเซอร์แลนด์  
วันแรก กรุงเทพมหานคร - มิลาน 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินโอมาน แอร์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเที่ยวบิน WY818 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.55 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงมสักัต 
ประเทศโอมาน  

12.00 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต แวะเปลี่ยนเคร่ือง เที่ยวบิน WY143 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินตามอธัยาศยั  

14.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมสักตั (MCT) สู่สนามบินมิลาโนมลัเปนซา (MXP) บริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7ชม.) 

19.45 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาโนมลัเปนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Novotel Milano Malpensa **** หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สอง มิลาน – เบอร์กาโม - เซอร์มิโอเน 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (Duomo) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอบัดบัสอง รอง

จากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็นอนัดบัสามของยุโรป) สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1813 ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูป
สลกัหินอ่อนจากยคุต่างๆ ประดบัอยู่กว่าสามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่
มาดอนน่า   ด้านหน้าของมหาวิหารเป็นลานกว้าง เรียกว่า เปียซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็น
ศูนยก์ลางแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั   ดา้นขา้งของจตุรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา้ กลัเล
เรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ศูนยก์ลางการคา้ที่หรูหราอลงัการแห่งเมืองมิลาน อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นมซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล   
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) หน่ึงในเมืองที่มี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของแควน้ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าเซลติกส์ 
นอกจากน้ียงัเป็นหน่ึงในเมืองของอิตาลีเพียงไม่ก่ีแห่งที่รอดพน้จากภยัพินาศคร้ังใหญ่ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2  

 
น าท่ านชม จัตุ รัส เวคเคีย (Piazza Vecchia) ตั้ งอยู่ใจกลางย่าน เมืองเก่า  ซ่ึงล้อมรอบไปด้วยกลุ่มอาคาร 
สถาปัตยกรรมยุคกลางอันมีเสน่ห์ น าท่านเข้าชมวิหารซานตามาเรีย (Santa Maria Maggiore) วิหารยุคกลาง
ศตวรรษที่ 11 ศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง ซ่ึงสร้างเคียงคู่กบั วิหารคอลเลโอนี (Cappella Del Colleoni) ซ่ึงโดด
เด่นดว้ยหอโดมแต่งแตม้ไปดว้ยหินอ่อนหลากสีสัน จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัประตูเมืองเบอร์กาโม (Bergamo 
City Gate) อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองเบอร์กาโม 
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น าท่านเดินทางสู่ เซอร์มิโอเน (Sirmione) (ระยะทาง 101 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.45 ชม.) ทางตอนเหนือของอิตาลี 
เมืองที่ถูกลอ้มรอบดว้ยมหาสมุทรเป็นดัง่เมืองลอยน ้ าที่มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เพราะยงัมีซากปรักหักพงัของ
โบราณสถานหลายร้อยปีก่อนตั้งอยู่ที่น่ี โดยมีฉายาว่าเป็น “ไข่มุกแห่งคาบสมุทรเซอร์มิโอ” และเป็นดัง่เวนิสสอง 
เพราะบา้นเมืองในเซอร์มิโอเนอยู่ท่ามกลางแหล่งน ้ า และภูมิประเทศที่เป็นแหลมย่ืนเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา
(Garda)ที่มีความสวยงาม ชมความงดงามขอ ทะเลสาบการ์ดา ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงามกวา้งไกล
และถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีผูค้นที่มีฐานะในยุคสมยัโรมนัใชเ้ป็นที่พกัผ่อน
หย่อนใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผ่อนริมทะเลสาบที่ไดรั้บความนิยมอย่างมาก  ถ่ายรูปกบั ปราสาทเก่าแก่ของ
เมือง The Scaliger Castle of Sirmione เดิมเป็นที่อยู่ของพวกขุนนางในอดีต ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ สร้างในปี 
1277 เมืองน้ีเคยอยูใ่นการปกครองของตระกูล Scaliger  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Hotel Alfieri **** หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สาม เซอร์มิโอเน่ - เทรนโต - โบลซาโน 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองเทรนโต (Trento) (ระยะทาง 101 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เมืองที่มีความส าคัญ
นับตั้งแต่สมัยโรมัน น าท่านเขา้ชม Castello Del Buonconsiglio เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค Castello Del 
Buonconsiglio ซ่ึงเป็นที่ประทบัของเจา้ชายแห่ง Trento ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงปลายศตวรรษที่ 18 หอคอย
กลมขนาดใหญ่ครอง Castelvecchio ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซ่ึงเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดโดยมีสไตล์ Magno Palazzo 
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ในสไตล์อิตาเลียนสมัยเรอเนสซองส์ในคริสต์ศตวรรษที่  16 และ Baroque Giunta Albertiana ในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 17 ทางตอนใตสุ้ดคือ Torre Aquila ซ่ึงภายในตกแต่งดว้ยศตวรรษที่ 15 เป็นพิเศษ 
น าท่านเที่ยวชม Piazza del Duomo จตัุรัสหลกั ของเมืองเทรนโต Trento ซ่ึงตั้งอยู่ในศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ของ
เมือง เมื่อเวลาผ่านไป จตุัรัสน้ีปรากฏในยุคกลาง จตุัรัสน้ีมีรูปทรงส่ีเหลี่ยม และลอ้มรอบไปทางทิศใตโ้ดยมหา
วิหารซานวิกิลิโอ อาสนวิหาร สไตล์โรมาเนสก์ สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 บนซากปรักหักพงัของมหาวิหาร
คริสตโ์บราณ ฝ่ังตะวนัออกของจตุัรัสมี อาคาร Palazzo Pretorio อีกสองดา้นของจตัุรัสมีบา้นที่มีภาพปูนเปียกซ่ึง
สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 14 ถึง 16 ทางด้านตะวนัตก ถ่ายรูปจตัุรัสอันงดงามพร้อมถ่ายรูปกบั น ้ าพุ 2 แห่งที่
ตกแต่งจตุัรัส ไดแ้ก่ น ้าพุเนปจูน และน ้าพุแห่งนกอินทรี  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) เมืองที่ลอ้มรอบ
ดว้ยแม่น ้า เมืองหลวงของภูมิภาคไทโรลใต ้(South Tyrol) ที่น่ีแม่น ้า Talvera จะไหลลงไปในแม่น ้า Israco และมา
รวมกนัเป็นแม่น ้ า Adige เนินเขาที่เป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและเทอืกเขา Dolomites ในทางทิศตะวนัออกนั้นเหมาะ
กบัการพกัผ่อนแบบผ่อนคลายอยา่งย่ิง  

 

https://www-italyscapes-com.translate.goog/places/see/squares/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://www-italyscapes-com.translate.goog/location/trentino-south-tyrol/trento/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://www-italyscapes-com.translate.goog/places/trentino-south-tyrol/trento/churches/cathedral-of-san-vigilio/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://www-italyscapes-com.translate.goog/places/trentino-south-tyrol/trento/churches/cathedral-of-san-vigilio/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://www-italyscapes-com.translate.goog/places/trentino-south-tyrol/trento/palaces/palazzo-pretorio/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://europe4thais.wordpress.com/2013/10/12/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/
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น าท่านเขา้ชมมหาวิหารโบลซาโน (Duomo Bolzano) มหาวิหารใจกลาง Piazza Walther และสร้างขึ้นคร้ังแรกใน
ศตวรรษที่ 4 ในปีต่อ ๆ มามหาวิหารก็มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเขา้มาและไดรั้บการบูรณะ จุดเด่นของอาคารแบบ
กอธิคแห่งน้ีคือหลงัคากระเบื้องที่สวยงามหลงัคาน้ีมีรูปแบบเพชรสีเขียวสีขาว และสีเหลือง โดดเด่นเหนืออาคาร
ที่อยู่โดยรอบ ภายในโบสถ์มีเสาหินหลากสีและแท่นบูชาหลกัที่ตกแต่งอยา่งดี นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑท์ี่บนัทึก
ประวติัความเป็นมาของโบสถแ์ละมีส่ิงประดิษฐ์และวตัถุโบราณที่สวยงาม น าท่านเดินส ารวจเมืองเก่า และเพลิด
เพลินกบัการชอปป้ิง  จตัุรัสกลางเมือง Piazza delle Erbe ถ่ายภาพกบั น ้าพุแห่งเนปจูน น ้าพุเพียงแห่งเดียวในเมือง
แห่งศตวรรษที่ 18 ที่สร้างขึ้นเพ่ือจดัการกับปัญหาดา้นสุขอนามยัและน ้ าประปา รูปป้ันน ้ าพุแห่งน้ี เป็นผลงาน
ของโจอาคิม เรอีส โดยอิงจากแบบจ าลองโดยจอร์จ เมย์ร์แห่งฟีเอ (ค.ศ. 1745) และไดรั้บการจดัประเภทให้เป็น
หน่ึงใน 100 น ้าพุที่สวยที่สุดในอิตาล ี
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Stadt Hotel Citta **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ส่ี โบลซาโน่ - ออร์ติเซ่ - เทือกเขาโดโลไมท์ - ทะเลสาบเบรียส - ทะเลสาบมซูิลิน่า - โบลซาโน่ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei) เมืองศูนย์กลางทางฝ่ังตะวนัตกของโดโลไมต์รองๆ ลงมาจากเมือง 

Bolzano เมืองที่มีวิวสวยงาม มีเทอืกเขาลอ้มรอบอนังดงาม แปลกตา น าท่านนัง่กระเช้า Cable car สู่ อลัเป ดี ซีอูซี 
Alpe di Siusi  ทุ่งหญ้าบนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และยงัไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Unesco อีกดว้ย  ชมวิว
ทิวทศัน์ แบบพาโนรามา สัมผสัความงดงาม อนัมหัศจรรยข์องดินแดน เทือกเขาโดโลไมท ์จากมุมสูงรอบดา้น ชม
ทศันียภาพอนัย่ิงใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา  Sasolungo Mountain Range ที่มีรูปทรงประหลาดยอด
เขาแหลมชันเป็นจุดเด่นมีเส้นทางเดินลดัเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจก่อน
ท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศสุดที่จะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านนั่ง
กระเชา้กลบั ลงสู่ดา้นล่าง  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส ( Lake Braies ) หรือ (Pragser Wildsee)  (ระยะทาง 90  กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1.45 ชม.) ในเขตอุทยานแห่งชาติ  Fanes Sennes Braies เขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโล
ไมท ์ทะเลสาบที่ไดข้ึ้นช่ือว่าไข่มุกแห่งโดโลไมต์ ตั้งอยูใ่นหุบเขาโดโลไมต ์และยงัไดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน มรดกโลก 
(Unseco) อีกดว้ย ให้ท่านเก็บถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบ เช่ือกันว่าที่น่ีเป็นประตูสู่ดินแดนใตพ้ิภพตาม
ต านาน ทุกๆร้อยปีในคืนพระจนัทร์เต็มดวงเจ้าหญิงในต านานจะออกมาจากเนินเขา Sass Dia Porta ภาษาลาติน
หมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบ พร้อมส่งเสียงแตรที่ดงักึกกอ้งไปทัว่ เทือกเขาโดโลไมท์
บา้งก็ว่า คร้ังหน่ึงเคยมีถ ้าตรงเนินเขาก่อนจะมีหินถล่มปิดปากถ ้า เหมือนจะฝังเจา้หญิงไวข้ดัขวางไม่ให้คืนความ
รุ่งโรจน์แก่อาณาจกัรของพระองค์ตลอดกาล ทะเลสาบ Braies ตั้งอยู่ริมขอบทางทิศเหนือของอุทยานมีทางเดิน
อยา่งดีเป็นวงกลมรอบทะเลสาบ 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ มิซูลิน่า (Misurina Lake) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขา ทะเลสาบธรรมชาติที่

ใหญ่ที่สุดในคาดอร์ (Cadore) แห่ง อิตาลี โดยอยูใ่นระดบัความสูง 1,754 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ลกัษณะของ
ทะเลสาบมิซูรีน่ามีความยาว 2.6 กิโลเมตร และ มีความลึกที่สุดอยูท่ี่ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบมิซูรีน่ามีธรรมชาติอนั
งดงามและเป็นเอกลกัษณ์ทั้งผืนน ้ าที่สะทอ้นกบัหุบเขา ขนาดใหญ่เป็นดัง่ภาพพ้ืนหลงัให้วิวทิวทศัน์สมบูรณ์ของ
หุบเขาโดโลไมทท์ี่มีความงดงามดจุในเทพนิยาย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 120 กม. 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Stadt Hotel Citta **** หรือเทียบเท่า  
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วันที่ห้า ทิราโน่ – รถไฟ เบอร์นีน่า เอก็ซ์เพรส - เซนต์โมริสต์  
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ (Tirano) (ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.45 ชม.) เมืองตาก

อากาศแสนสวยของอิตาลีท่ามกลางธรรมชาติ กลางหุบเขา  
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย  น าท่านสัมผสับรรยากาศ นั่งรถไฟสาย เบอร์นีน่า  เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) จากสถานี เมืองทิราโน่ มุ่งหนา้สู่
สถานีปลายทาง St. Moritz16 ซ่ึงเป็นรถไฟสายที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้บริการคร้ังแรก
เมื่อปี ค.ศ.1910 สัมผสัประสบการณ์การเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงค์กว่า 55 
อุโมงค์ ไต่ระดบัเป็นขั้นๆสู่ความสูงกว่า 2,253 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมความงามของ สะพานวงกลมบรูซิโอ 
ยาว 110 เมตร ลกัษณะเป็นสะพานหิน 9 ซุ้มโคง้ คลา้ยกบัสะพานส่งน ้ าโรมนั และสะพานลนัด์วสัเซอร์ ตีวงโคง้
ลดระดบัลงมาจากเชิงเข่าสู่พ้ืนราบ  ชมความงามของขุนเขา สลบัทุ่งหญา้ และหุบเขาสวิสแอลป์อนัสวยงาม ซ่ึง
เส้นทางรถไฟสายน้ีไดรั้บการประกาศเป็นหน่ึงในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ.2008  (หาก
รถไฟเบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรสไม่สามารถรองรับคณะเดินทางได ้บริษทัจะจดัรถไฟ REGIONAL TRAIN ทดแทน) 

 
 

16.00 น. เดินทางถึง เมืองเซนต์โมริตส์ (St. Moritz) เมืองที่อยู่ในหุบเขา Engadine ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูบ่นส่วนหน่ึง
ของเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูงที่ 1,775 เมตรเหนือน ้ าทะเล เมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียง
และศูนยก์ลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียงระดบัโลก ตวัเมืองตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน(Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและ
อยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่นยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัเซนต์โมริตส์ 
(Lake St. Moritz) ซ่ึงจะพบกับความงดงามของน ้ าใสสีเขียวมรกตในช่วงฤดูร้อน แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวน ้ าใน
ทะเลสาบจะกลายเป็นน ้ าแข็ง อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือเลือกซ้ือของฝาก ไม่ว่าจะเป็นสินคา้แบรนด์เนม หรือ 
สินค้าพ้ืนเมือง ในย่านจัตุรัสพลาซาดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรือจะเดินเล่นชมความงามของเมืองสกีรี
สอร์ทแห่งน้ี 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Laudinella Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่หก เซนต์โมริสต์ – ยอดเขา Diavolzezza - ดาวอส - วาดุซ 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปอนเตรสซีนา (Pontresina ) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที)  น าท่าน
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา Diavolzezza ที่มีความสูง 2,978 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ชมวิวของธารน ้ าแข็งอายุนับ
หมื่นปี หากโชคดีท่านจะไดเ้ห็นแพะภเูขาที่อาศยัอยูต่ามธรรมชาติ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพบนยอดเขา 
พร้อมเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเต็มที่  

   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองดาวอส (Davos) (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ตั้งอยู่เขตรอบ
แม่น ้ า Landwasser ซ่ึงอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ระหว่าง ภูเขา Plessur และ ภูเขา Albula ที่ความสูง 1,560 เมตร (5,120 
ฟุต) ซ่ึงเป็นเมืองที่สูงที่สุดในยโุรป และเมืองน้ีถูกจดัให้เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ และ
สูงที่สุดในยโุรป นอกจากน้ีเมืองน้ียงัโด่งดงั เร่ืองของอากาศที่ดี สภาพแวดลอ้มเหมาะแก่การรักษา และฟ้ืนตวัจาก
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โรคปอด เมืองน้ีมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของไทย โดยในธนบตัรที่ระลึกฉบบัละ 20 บาท ที่ทาง ธนาคาร
แห่งประเทศไทยไดจ้ดัพิมพข์ึ้นโดย ไดเ้ชิญพระบรมฉายาสาทิสลกัษณ์ในหลวง ร.9 เมื่อสมยัยงัทรงพระเยาว ์ซ่ึง
ทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ (Seehof hotel) ซ่ึงอยูท่ี่เมืองดาวอส (Davos) มาเป็นภาพประธาน น าท่านแวะถ่ายรูปกบั
โรงแรมเซโฮฟ 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ 
ประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 38,200 คน มีพื้นที่ทั้งหมดเพียง 160 
ตารางกิโลเมตร อยู่ในทวีปยุโรปกลางระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีภาษา
ราชการเป็นภาษาเยอรมนั แต่ไม่มีพรมแดนติดกบัประเทศเยอรมนีเลย หน่ึงในประเทศที่ร ่ ารวยที่สุดในโลก 
รวมถึงเป็นอาณาจกัรแห่งแสตมป์อนัโด่งดงั น าท่านสู่จุดชมวิวของเมืองถ่ายรูปคู่กบัปราสาทวาดุซ (Vaduz 
Castle) เป็นปราสาทที่พ  านักของราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองหลวงวาดุซประมาณ 120 
เมตร เป็นสถานที่ส าคญัอีกหน่ึงแห่งของของลิกเตนสไตน์และสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล ปราสาทมีต้นก าเนิด
ในศตวรรษที่ 12 เที่ยวชม อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการเมือง พิพิธภณัฑ์ต่างๆ ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านขายของที่
ระลึก โดยเฉพาะแสตมป์ ที่มีช่ือเสียงโด่งดงั หรือให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือนาฬิกา และเคร่ืองประดบัช่ือดงั แหล่งรวม
นาฬิกาชั้นน ามากมาย  
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น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตฟ์ลอริน (St. Florin Cathedral) หรือวิหารวาดุซ หน่ึงในสถานที่ส าคญัที่เป็นที่รู้จกัมาก
ที่สุดในเมืองวาดุซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1847 ดว้ยสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค ดา้นนอกของวิหารมีหอคอยที่มี
ลกัษณะเรียบง่ายและเป็นโบสถ์ที่ธรรมดามาก แต่เป็นสถานที่มีความส าคญัทางศาสนาที่ส าคญัของเมืองวาดุซ  

  

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Vaduzerhof By B_Smart **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่เจ็ด วาดุซ (ลิกเตนสไตน์)- อัพเพนเซลล์ – ซังต์กัลเลน - ซูริค 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัพเพนเซลล์ (Appenzell) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) เมืองชนบทอัน
แสนงามกบัชีสอนัเลื่องช่ือ เมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองที่ไดช่ื้อว่าเมืองการ์ตูนในนิยายชาว
สวิส เป็นเมืองที่สวยงาม อาคารบา้นเรือนมีการเพนท์ลาย สวยงามในแบบชาเล่ตส์วิส เป็นเมืองที่รายรอบดว้ยภูเขา
และมีแม่น ้ าไหลผ่าน และมีอากาศบริสุทธ์ิมาก น าท่านเดินเล่นในเมืองอพัเพนเซล ที่มีสีสันและลวดลายสวยงาม
บนจิตกรรมฝาผนงัหมู่อาคารบา้นเรือน อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพวิว ทิวทศัน์ และหมู่อาคารน่ารักไดต้ามอธัยาศยั  

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซังต์กัลเลน (St. Gallen) (ระยะทาง 17 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองวิหารใหญ่
ศูนย์กลางศาสนา เมืองที่มีความรุ่งเรืองและเขม้แข็งทางศาสนามาตั้งแต่สมัยยุคกลาง น าท่านเที่ยวชมเมืองและ
ถ่ายรูปกบัโบสถซ์งัทก์ลัเลิน (Convent of St Gall) ซ่ึงสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรค และยงัเป็นที่ตั้งของ
หอสมุด Stiftsbibliothek ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ภายในโบสถ์มี
จิตรกรรมฝาผนงัอนัขึ้นช่ือและภาพเขียนเฟรสโก ที่ออกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกรช่ือดงัอยา่งไมเคิล แองเจโล  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองแรพเพอร์ชวิล (Rapperswil) หรือช่ือเต็มคือ Rapperswil-Jona (ระยะทาง 78 กม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านเที่ยวชมเมืองรัพเพอร์ชวิล โยนา เมืองที่ไดช่ื้อว่า “เมืองแห่งดอกกุหลาบ” 

ที่น่ีมีการปลูกดอกกุหลาบในสวนสวยกว่า 3 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคมของทุกปี ท าให้เมืองน้ีมีความ
โดดเด่นเพราะช่วงดงักล่าวจะเต็มไปดว้ยดอกกุหลาบหลากหลายสายพนัธ์ุ นอกจากน้ีเมืองน้ียงัเป็นอีกเมืองเก่าแก ่
สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 18 จะเห็นไดจ้ากอาคาร ปราสาท และ สถาปัตยกรรมโบราณที่ยงัคงเหลืออยู่ น าท่าน
เที่ยวชมภายในเมืองเก่าแห่งรัพเพอร์ชวิล จากนั้นน าท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับสะพานไมโ้บราณ (Holzbrucke 
Rapperswil-Hurden) ที่สร้างเช่ือมระหว่างเมืองรัพเพอร์ชวิล และ เมืองบาร์เดน เหนือทะเลสาบซูริค นับเป็น
สะพานไมท้ี่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษเ์ป็นอยา่งย่ิง 

 
 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 40 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.)  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Hotel Courtyard by Marriott Zurich North **** หรือเทียบเท่า 
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วันที่แปด ซูริค 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานข้ามถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานข้ามแม่น ้ า

ลิมมตั และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัมีวิหาร Fraumunster and Gross 
Munster อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเร่ือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนัเลื่องช่ือ 
พร้อมกบัวิวแม่น ้าลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม
ต่างๆ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 
บ่าย น าท่ าน เดินทางสู่  Lindt Home of Chocolate ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ ช็อกโกแลตลินด์  ส่งออกที่มี ช่ือ เสียงของ

สวิตเซอร์แลนด ์ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
16.30 น.  น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 
21.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ WY154 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6.45 ชัว่โมง) 
 

วันที่เก้า   กรุงเทพฯ 
 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน WY815 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 6 ชัว่โมง) 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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9 วนั อติาล ี(Autumn โดโลไมท์) - สวติเซอร์แลนด์  
ราคาทัวร์ 119,900 บาท :  26 ก.ค. – 3 ส.ค. 66 / 9 – 17 ส.ค. 66 / 11 – 19 ต.ค. 66 / 13 – 21 ต.ค. 66 

20 – 28 ต.ค. 66 / 1-9 ธ.ค. 66 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.ค. - ธ.ค. 2566 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 119,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 21,000 
เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 115,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อที่นัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

 (ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักออก BKK-MCT-MXP//ZRH-MCT-BKK) 27,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 7/2/2023) ** 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน WY (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษสีนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตวุงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลมุการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในประเทศอิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์ 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ 
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อัตรานี้ไม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้อิตาลี 4,000 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์) 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่าด าเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน
ให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วี

ซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
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▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาลี 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 7 – 10  วนัท าการ) 

สถานทูตไมอ่นุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กับหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต หรือหลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนครบโดส 
4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

 

เอกสารรับรองการท างานที่ออกในลักษณะจดหมาย ต้องเป็นฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จะย่ืนวีซ่า 
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11. หลกัฐานการเงิน :   
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้น

ตามตวัสะกดในพาสปอร์ต ออกโดยทางธนาคารยอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 
100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยื่นวี
ซ่า) ให้ธนาคารประทบัตรารับรองส าเนาทุกหนา้ 
 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น หรือ กระแสรายวันที่ไม่ติดลบ ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการย่ืนได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการย่ืน 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือให้ถูกตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 
 
 
 
 


