
 
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 

บินสู่มิลาน กลับที่นครซูริค 

** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเย็น แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง 
ไม่ต้องลางานยาว ก็เที่ยวแบบสองประเทศได้ 

เดินทางแบบไม่เหนื่อย เที่ยวสุดคุ้ม แถมช้อปปิ้งเต็มอิ่ม  

และชมน ้าตกไรน์ก่อนกลับบ้าน 

เที่ยวมิลาน และเจนัว ชมทะเลสาบโคโม่ 

ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet  

เดินเล่นถ่ายรูป แชะภาพกับซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน 
ชมความงามแห่งขุนเขา ขึ นทิทลิสด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด  

แวะกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์ 
มีเวลาเดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น ช้อปปิง้สินค้าดีคุณภาพสวิส 

 

โดยสายการบินโอมาน แอร์ 
 

 บริษัทฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเที่ยวแบบ Happy Happy.. น ำท่ำนเดินทำงข้ำมขอบฟ้ำสู่ประเทศอิตำลี ชมควำม
งำมของมิลำน โคโม่ เจนัว และซิงเควเทอเร่ ดินแดน 5 หมู่บ้ำน และเดินทำงท่องไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับเดินทำง
สู่ประสบกำรณ์ใหม่ ขึ้นยอดเขำดังที่เป็นดินแดนสูงสุดของทิวเขำแห่งยุโรป ดังน้ี 
 

มิลาน เมืองใหญ่และมีจ ำนวนประชำกรสูงที่สุดในอิตำลี และยังได้ชื่อว่ำเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของ
อิตำล ี

ซิงเควเทอร์เร่  หมู่บ้ำนเล็กๆ บริเวณริมชำยฝัง่ริเวียร่ำของอติำลี ที่มีควำมหมำยว่ำ ดินแดนทั้งห้ำ The Five Land หรือ
ดินแดนแห่งควำมงดงำม ตั้งอยู่บนหน้ำผำสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชำยฝัง่แคว้นลิกูเรีย 
ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้ำน ที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก ซ่ึงได้แก่ Monterosso Al 
Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมู่บ้ำนน้ีมีหุบเขำล้อมรอบ มีแม่น้ ำเป็น
ฉำกด้ำนหน้ำ ท ำให้สถำนที่แห่งน้ีมีควำมสวยงำมตำมธรรำชำติรำวกับภำพวำดของจิตรกรเอก  

Happy Italy-Swiss 
 



เจนัว  เมืองท่ำทำงกำรค้ำทำงทะเลท่ีส ำคัญทำงตอนเหนือของอิตำลีถือเป็นเมืองท่ำที่ส ำคัญยิ่งเปรยีบประดุจเส้น
เลือดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำนและเป็นเมืองท่องเที่ยวชือ่ดัง เป็นศูนย์กลำงเทคโนโลยีและ
อุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ และยังเป็นบ้ำนเกิดของนักเดินเรือชื่อดังผู้ค้นพบทวีปอเมริกำ คริสโตเฟอร์ 
โคลัมบัสด้วย  

โคโม่   เมืองริมทะเลสำบชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง  ซ่ึงได้ชื่อว่ำเป็นทะเลสำบที่สวยงำมที่สุดของอิตำลี ในแคว้นลอมบำร์
  เดีย ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลี บริเวณเชงิเทือกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขำสงูที่
  ยังมีป่ำไม้เขียวชะอุ่ม มีก ำแพงธรรมชำติเป็นฉำกหลังอันงดงำมอลังกำรให้กับดินแดนบริเวณน้ี และมีหิมะปก
  คลุมอยู่ตลอดปี  
อินเทอร์ลาเก้น  เมืองสวยในหุบเขำที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสำบคือทะเลสำบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็นเมืองทอ่งเที่ยวดังของ

สวิสฯ มียอดเขำสูงเขตเทือกเขำแอลป์  
แองเกลิเบิร์ก สถำนีกระเช้ำส ำหรับขึ้นสู่ยอดเขำททิลิส ดื่มด่ ำกับบรรยำกำศที่แสนโรแมนติคและหิมะปกคลุมตลอดปี 
ลูเซิร์น  เมืองท่องเที่ยวอันดับหน่ึงของสวิสฯ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีส่วยงำม อำทิ  ทะเลสำบลูเซิร์น สะพำนคำ

แปล อนุเสำวรียส์ิงโตหินและแหล่งช้อปปิ้งสินค้ำต่ำงๆ  
เบิร์น   เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้ำงขึ้นเม่ือ 800 ปีที่แล้ว 
ชาฟฮาวเซ่น เมืองที่สวยงำมเต็มไปด้วยกลิ่นอำยของสถำปัตยกรรมสไตล์เรแนสซองส์และอำคำรสไตล์คลำสสิค เป็นที่ตั้ง
  ของน้ ำตกไรน์ ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในทวีปยุโรป  
 

ก าหนดการเดินทาง     5-11 พ.ค. / 19-25 พ.ค. / 5-11 มิ.ย. / 19-25 มิ.ย.2561 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมำน)-มิลำน (อิตำลี)  
06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางหมายเลข 9  เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์ 

เคาน์เตอร์ T1-5 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) 

09.10 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที ่WY818 
12.00  น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนั้น าท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 
14.30 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรุงมัสกตั โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที ่WY143 
19.35  น. เดินทางถึงสนามบินมาร์เพ็นซ่า กรุงมิลาน น ำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร จำกน้ันให้

ท่ำนตรวจรับสัมภำระ และโดยสำรรถโค้ชเพื่อเดินทำงไปยังที่พัก  
จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก Bedbank NH Milan Branch หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

วันที่สอง มิลาน-ซิงเควเทอร์เร่-เจนัว  (อิตาล)ี 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม   
 น ำท่ำนชมตัวเมืองมิลาน หรือมิลาโน Milano ประเทศอิตำลี เมืองหลักของแคว้นลอมบำร์เดียและเป็นเมือง

ส ำคัญทำงภำคเหนือของประเทศอิตำลี มีชื่อเสียงในด้ำนแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลำนถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นใน
ลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค  ปำรีส  ลอนดอน และโรม นอกจำกน้ียังเป็นที่รู้จักในด้ำนอุตสำหกรรม ผ้ำไหม และ
แหล่งผลิตรถยนต ์อัลฟำ โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลำนและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลำน น ำท่ำน
ชมจัตุรัสสกำล่ำและรูปปั้นดำวินชี และให้ท่ำนถ่ำยรูปและชมควำมยิ่งใหญ่ภำยนอกของ มหาวิหารแห่งเมอืง
มิลานหรือมิลานดูโอโม มหำวิหำรหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้ำงในปี ค.ศ.1386 ด้วย
ศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสำนกันเป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยำกำร ใช้เวลำสร้ำงนำน
ถึง 500 ปี มีควำมวิจิตรงดงำมและประดับประดำไปด้วยรูปปั้นนับกว่ำ 3,000 รูป มีหลังคำยอดเรียวแหลม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99


จ ำนวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู่ มีลำนกว้ำงด้ำนหน้ำดูโอ
โมที่มีอนุสำวรีย์พระเจ้ำวิกเตอร์เอมมำนูเอลท่ี 2 ทรงม้ำคือสถำนที่จัดงำนส ำคัญต่ำงๆ ในบริเวณเดียวกันยัง
เป็นที่ตั้งของ แกลเลอรี ่วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล ที่นับว่ำเป็นช้อปปิ้งอำเขตที่สวยที่สุดในอิตำลีมำกว่ำ 100 ปี 
พร้อมถ่ำยรูปกับอนุสำวรียข์อง ลิโอนำร์โด ดำร์วินชีจิตรกรเอกที่โด่งดังจำกภำพโมนำลิซ่ำ  จำกน้ันน ำท่ำน
เดินทำงไปชมภำยนอก ปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle ได้รับกำรก่อสร้ำงขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 
15 โดยฟรันเชสโกสฟอร์ซำ ดยุคแห่งมิลำน ต่อมำได้มีกำรบูณะและขยำยใหญ่ขึ้นในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 
และ 17 และยังเป็นที่ตั้งของป้อมปรำกำรที่ใหญ่ที่สุดแหน่งหน่ึงในยุโรป สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
เมือง ลา สเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของประเทศอติาลี อยู่ระหว่ำงเมืองเจนัว
และปิซ่ำ บริเวณอ่ำวลิกูเรีย หน่ึงในอ่ำวที่มีควำมส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำและกำรทหำร (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3 ชั่วโมง) 

กลางวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน 
บ่าย น าท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิงเควเทอร์เร่ Cinque Terre หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่

บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีควำมหมำยว่ำ ดินแดนทั้งห้ำ The Five Land หรือดินแดนแห่ง
ควำมงดงำม ตั้งอยู่บนหน้ำผำสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชำยฝัง่แคว้นลิกูเรีย ประกอบไปด้วย 5 
หมู่บ้ำน ที่ซ่อนตัวเองอยู่ห่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก แผ่นดินที่ยำกจะเข้ำถึงได้โดยง่ำย ได้แก่ 
Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมู่บ้ำนน้ีมีหุบเขำ
ล้อมรอบ มีแม่น้ ำเป็นฉำกด้ำนหน้ำ ท ำให้สถำนที่แห่งน้ีมีควำมสวยงำมตำมธรรำชำติรำวกับภำพวำดของจิตร
กรเอก ประกอบกับเป็นส่วนหน่ึงของอุทยำนแห่งชำติและได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำร
ยูเนสโก้อีกด้วย ซ่ึงหมู่บ้ำนทั้งห้ำน้ียังคงสภำพด้ังเดิมมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 น ำท่ำนเดินเล่นชมควำมงำมของ
หมู่บ้ำนที่มีสีสันสวยงำม สร้ำงลดหลั่นกันตำมเนินผำริมทะเล ให้ท่ำนเดินเล่นชมหมู่บ้ำนริโอแมกจิโอเร่ 
Riomaggiore หมู่บ้ำนประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยำกำศเหมือนเมืองตุ๊กตำ บ้ำนเรือนที่ตั้งลดหล่ันกันบน
หน้ำผำที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอควอยส์ โดยเฉพำะในฤดูร้อน ให้ท่ำน
ได้ถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย และเดินชมหมู่บ้ำนอีกแห่งหน่ึง มอนเตรอสโซ่ Monterosso Al Mare หมู่บ้ำนที่ใหญ่
และขึ้นชื่อที่สุด เน่ืองจำกเป็นเพียงหมู่บ้ำนเดียวที่มีชำยหำดให้นักท่องเที่ยวลงไปน่ังเล่นพักผ่อนได้จริง 
และคึกคักมำกในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้ำนออกเป็น 2 ด้ำน หำกนับจำกสถำนีรถไฟ ด้ำนทิศ
เหนือเป็นส่วนของบ้ำนตำกอำกำศ มีร้ำนค้ำเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทิศใต้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้ำน จะไป
ทำงด้ำนทิศใต้น้ันต้องเดินลอดอุโมงค์ที่เจำะผ่ำนช่องเขำเข้ำไปตัวชุมชนที่น่ีเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด และ
เป็นชุมชนแรกที่ก่อตั้งขึ้นในบรรดำ 5 หมู่บ้ำน เดินชมภำยนอกวิหำรนักบุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ Chiesa 
di San Giovanni Battista สร้ำงขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์เล็กๆ มีลักษณะสถำปัตยกรรม
แบบบำร็อค  ท ำจำกหินอ่อนสลับสีขำวด ำเป็นลำยขวำงพำดตัววิหำรทั้งด้ำนนอกและด้ำนใน มีเวลำให้ท่ำน
ถ่ำยภำพงดงำมตำมอัธยำศัย  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเลอเวนโต ้Levento เมืองริมทะเลอิตำเลี่ยน
ริเวียร่ำ เพื่อน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองเจนัว Genoa (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่ำทำง
กำรค้ำทำงทะเลท่ีส ำคัญทำงตอนเหนือของอิตำลีถือเปน็เมืองท่ำที่ส ำคัญยิ่งเปรียบประดุจเส้นเลือดใหญ่ของ
ประเทศมำอย่ำงยำวนำน มีควำมรุ่งเรืองอย่ำงยิ่งในอดีตจนถึงศตวรรษที่ 18 ถูกกองทัพของจักรพรรด์ินโบ
เลียนบุกเข้ำยึดครองและผนวกดินแดนแห่งน้ีเข้ำเป็นส่วนหน่ึงของฝรั่งเศส แต่เป็นเพียงระยะเวลำสั้นๆ เม่ือน
โปเลียนเสื่อมอ ำนำจลง เจนัวได้มีโอกำสกลับมำฟื้นฟูบ้ำนเมืองและกลับเข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงของอิตำลีอีกครัง้
จวบจนปัจจุบัน ปัจจบุันเจนัวเป็นเมืองที่สำมำรถท ำรำยได้เข้ำประเทศได้เป็นอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำยทั้งเปน็
เมืองท่ำส ำคัญและเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง เป็นศูนยก์ลำงเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ ได้แก่ 
เฟียต อัลฟ่ำโรมิโอ แลนเซีย เป็นต้น 

ค่ า  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ.ภัตตำคำรพื้นเมือง 
 จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก Mercure Genova San Biagio หรือระดับเทยีบเท่ำ 



วันที่สาม เจนัว (อิตาลี)-Fox Town Outlet (สวิตเซอรแ์ลนด)์-โคโม่ (อิตาลี) 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเขตเมืองเมนดริโซ่ Mendriso (ใช้เวลำเดินทำง

ประมำณ 3 ชั่วโมง) น ำท่ำนสู่ ฟ็อกซ์ทาวน์เอ๊าท์เล็ต Fox Town Outlet ซ่ึงตั้งอยู่ไม่ไกลจำกเมืองโคโม่ใน
อิตำลี เป็นช้อปปิ้งเอ๊ำท์เลต็ที่รวมสินค้ำแฟชั่น แบรนด์เนมจำกหลำยเมืองและจำกดีไซเนอร์ชั้นน ำระดับแถว
หน้ำของอิตำลี มีร้ำนค้ำแฟชั่นและสินค้ำต่ำงๆ ทั้ง Gucci, Prada, Versace, Valentino, Bally, Dolce & 
Gabbana, Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike และอื่นๆ มำกมำย โดยสินค้ำแฟชั่นจะลดรำคำตั้งแต่  
30 - 70% อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำตำมอัธยำศัย (เพื่อควาสะดวกในการเลือกซิ้อสินค้าต่างๆ ให้ท่าน
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)  

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโม่ Como ให้ท่ำนชมและถ่ำยรูปอนุสรณส์ถำนทหำรของเมืองโคโม่ มีลักษณะหอ
สูง 30 เมตร หันหน้ำออกสู่ทะเลสำบโคโม่ ภำยในประกอบไปด้วยเสำหินแกรนิตที่มีน้ ำหนักถึง 40 ตันพร้อม
กับกำรสลักชื่อของเหล่ำทหำรที่ร่วมรบในสงครำมโลกครั้งที่ 1 กว่ำ 650 นำย ใกล้กันน้ันเป็นมหำวิหำรโวเทีย
โน่หรือวิหำรโวลท่ำ ได้รับกำรก่อสร้ำงขึ้นเน่ืองในโอกำสเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ด้วยรูปแบบกำรตกแต่ง
แบบนีโอคลำสสิค ให้ท่ำนถ่ำยรูปและชมภำยนอกมหำวิหำร และวิหำรโคโม่ ที่สร้ำงขึ้นในรูปแบบโรมันคำทอ
ลิค ถือเป็นอำคำรที่ส ำคัญอีกแห่งหน่ึงของแคว้นลอมบำร์เดีย ให้ท่ำนเดินเล่นชมโบสถ์ส ำคัญต่ำงๆ บริเวณรมิ
ทะเลสำบโคโม ซ่ึงได้ชื่อว่ำเป็นทะเลสำบที่สวยงำมที่สุดของอิตำลี ในแคว้นลอมบำร์เดีย ทำงเหนือของ
ประเทศอิตำลี บริเวณเชิงเทือกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโม่ล้อมรอบด้วยภูเขำสงูที่ยังมีป่ำไม้เขียวชะอุ่ม หลำย
จุดบนชำยฝั่งเป็นช่องเขำแคบและหน้ำผำที่สวยงำม ทำงเหนือของทะเลสำบคือเทือกเขำแอลป์ยำวเหยียดสดุ
สำยตำเป็นก ำแพงธรรมชำติที่สร้ำงฉำกหลังอันงดงำมอลังกำรให้กับดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขำแอลป์นั้นมี
หิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงท ำให้สำมำรถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลำ จึงเป็นจุดดึงดูงให้ผู้คนจำกทั่วโลก
หล่ังไหลมำท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่ำงไม่ขำดสำย   

ค่ า  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ.ภัตตำคำรจีน 
  จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก Just Hotel Lomazzo Fiera หรือระดับเทียบเท่ำ 
วันที่สี่  โคโม่ (อิตาลี)-แองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น-บรุนเน่น (สวิตเซอร์แลนด์)  
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกคร้ังเข้ำสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ 

บนเขำสูง อยูใ่นรัฐอ็อบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขำแอลป ์ชื่นชมทัศนียภำพที่สวยงำม
ของหุบเขำแอลป์จนถึงสถำนีกระเช้ำหรือเคเบิ้ลคำร์  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) 

 เม่ือเดินทางสู่สถานีกระเช้า ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการน่ังกระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลาย
แบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีน่ังต่อด้วยกระเช้าโรแตร์ กระเช้าขนาดใหญ่และท่ีหมุนรอบตัวเอง
ไปด้วยในขณะท่ีเคล่ือนท่ี ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวยๆ ใน
แบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิตลิส ที่มีควำมสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล ชม
ทัศนียภำพอันงดงำมกับหิมะปกคลุมตลอดปี พร้อมกับตำมรอยละครเร่ืองอย่ำลืมฉัน ที่ได้ยกกองมำ
ถ่ำยท ำบนยอดเขำแห่งน้ี ที่สะท้อนถึงควำมงดงำมและแสนโรแมนติค และให้ท่ำนได้มีเวลำถ่ำยรูปกับ
ทัศนียภำพงดงำมอย่ำงเต็มอิ่มและเดินเล่นบนสะพำนแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงจำกทิตลิสด้วยกระเช้ำโรแตร์ และน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลำประมำณ 45 นำที) 

เมืองท่องเที่ยวอันดับหน่ึงของสวิสที่หลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยือนมำแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีควำมสวยงำม
เหมือนเดิมน ำท่ำนชม อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้คาเพล สร้ำงขึ้นตั้งแตส่มัยศตวรรษที่ 14 



ประดับตกแต่งบนโครงหลังคำหน้ำจั่วด้วยภำพวำดในศตวรรษที่ 17 ซ่ึงภำพเขียนเหล่ำน้ีเป็นกำรเล่ำเรื่องรำว
ประวัติควำมเป็นมำของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ ำ Wasserturm ซ่ึงเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บ
เอกสำรรวมทั้งของมีค่ำของเมืองไว้ หอคอยน้ีมีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหล่ียมที่มีฐำนเชื่อมติดอยู่กับสะพำน
สร้ำงขึ้นรำวป ีค.ศ. 1300สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้ไปเม่ือปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีกำรบูรณะใหม่จนมีสภำพ
ใกล้เคียงของเดิม (ภำพวำดด้ังเดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้ำงมำก) สะพำนชำเพลน้ีถือเป็นสะพำนไม้ที่เก่ำแก่
ที่สุดในยุโรป  

ค่ า  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ.ภัตตำคำรจีน 
จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบรุนเน่น เพื่อน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม City Hotel Brunnen หรือ
ระดับเทียบเท่ำ   

วันที่ห้า  ลูเซิร์น-เบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-บรุนเน่น (สวิตเซอร์แลนด์) 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเบิร์น (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมือง

มรดกโลกอันล้ ำค่ำที่ถ่ำยทอดและอนุรักษ์มำสู่ปัจจุบัน น ำท่ำน ชมกรุงเบิร์น ที่สร้ำงขึ้นในยุคกลำงของยุโรป 
มีหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์มำกมำย องค์กำรยูเนสโก้ประกำศให้ส่วนหน่ึงของเมืองเป็นมรดกโลก ชมย่ำน
เมืองเก่ำซ่ึงปัจจุบันเต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และบูติคเป็นย่ำนที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมำะกับกำรเดินทำงเที่ยวชม
อำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี ชมหอนำฬิกำดำรำศำสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อำยุกว่ำ 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตำออกมำ 
เริงระบ ำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นำฬิกำตีบอกเวลำ ชมศำลำว่ำกำรเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกรำเบ็น 
หรือ บอ่หมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขำทีต่ั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสำบคือทะเลสำบธุนน์

และเบรียนซ์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชื่นชมบรรยำกำศของตัวเมืองอิน
เทอร์ลำเก้น เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมืองท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่ที่มีทุ่ง
หญ้ำกว้ำงกลำงเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ำรัก สร้ำงสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อำคำรคำสิโน คูซำล 
อำยุกว่ำ 100 ปีที่งดงำมด้วยสถำปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็นคำสิโนของเมืองอีกด้วย หรือช้อปปิง้
สินค้ำคุณภำพดีของสวิส อำท ินำฬิกำ ชอ็คโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ เป็นต้น   

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองบรุนเน่นอีกครั้ง  
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก City Hotel Brunnen หรือระดับเทียบเท่ำ 

ค่ า รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรของที่พัก จำกน้ันให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย 

วันที่หก  บรุนเน่น-ชาฟฮาวเซ่น-น ้าตกไรน-์ซูริค-สนามบิน 
เช้า รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม   
 น ำท่ำนเช็คเอ๊ำท์จำกที่พัก พร้อมน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น ที่ตั้งของน้ าตกไรน ์น้ ำตกที่มีขนำด

ใหญ่และสวยงำมที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรป (ใช้เวลำประมำณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองทำงตอนเหนือของ
สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนฝัง่เหนือของแม่น้ ำไรน์ เมืองที่สวยงำมเต็มไปด้วยกลิ่นอำยของสถำปัตยกรรมสไตล์
เรแนสซองส์และอำคำรสไตล์คลำสสิค เป็นที่ตั้งของน้ ำตกไรน์อันโด่งดัง ชมวิว น้ าตกไรน์ น้ ำตกที่มีขนำด
ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ระหว่ำงเมืองเล็กๆ ชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-
Uhwiesen ใกล้ๆ เมืองชำฟฮำวเซ่นทำงตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ ำตกกว้ำง 150 เมตร สูง 23 
เมตร มีต้นก ำเนิดจำกแม่น้ ำไรน์ และเน่ืองจำกกระแสน้ ำมีก ำลังแรงมำกท ำให้ปลำไม่สำมำรถว่ำยข้ำมน้ ำตกไป
ยังแม่น้ ำไรน์อีกฝั่งหน่ึงได้ นอกจำกปลำไหล (eels) เท่ำน้ันที่สำมำรถไต่ไปตำมก้อนหิน และข้ำมไปยังแม่น้ ำ
ไรนอ์ีกฝั่งหน่ึงได้ น้ ำตกไรน์ เป็นน้ ำตกที่มีทัศนียภำพที่งดงำมมำก เป็นแรงบันดำลใจให้ วิลเลียม เวิร์ดสเวิรท์ 
แต่งกวีถึงควำมงำมอันเป็นอมตะของน้ ำตกแห่งน้ีในปี ค.ศ.1821 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง 



ซูริค Zurich เมืองที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในสวิส และมีแม่น้ ำลิมมัตเป็นแม่น้ ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่
เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลำงทำงธุรกิจ ธนำคำร และ
วัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยเดินทำงถึงเมืองซูริค (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง)   

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลำง สถำนที่โดดเด่นเห็นจะเป็น

มหำวิหำรคู่บ้ำนคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซู
ริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ ำลิมมัต ปัจจุบันกลำยเป็นหน่ึงในสถำนที่ท่องเที่ยวของซูริค ตำมต ำนำน
เล่ำว่ำ กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้ำงหอคอยสูงของมหำวิหำรแห่งน้ีขึ้นในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษ
ที่ 8 ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ซ่ึงถูกค้นพบ ณ 
ที่น้ี ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ โดยด้ำนบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์น้ันเป็นที่ตั้งของหน้ำปัด
นำฬิกำที่ติดอันดับหน้ำปัดนำฬิกำทีใ่หญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยหน้ำปัดนำฬิกำของโบสถ์มี
เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 8.7 เมตร และโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ที่มีหน้ำต่ำงกระจกสีอันสดใสสวยงำม 
ฝีมือออกแบบของศิลปินชื่อดัง ได้แก ่Giacometti และ Chagall และมีเวลำให้ท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำที่
ระลึกเพิ่มเติมก่อนกลับบ้ำน 

17.00 น.  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนครซูริค และเผือ่เวลาให้ท่านท าคืนภาษีที่สนามบิน 

21.55  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินซูริค โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที ่WY154 

วันที่เจ็ด  มัสกัต (โอมาน)-กรุงเทพฯ 
06.20  น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนั้น าท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.00 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรุงมัสกตั โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที ่WY815 
18.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ 

ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าเดินทาง  5-11 พ.ค. / 19-25 พ.ค. / 5-11 มิ.ย. / 19-25 มิ.ย.61 
    

Happy Italy-Swiss 7 D/WY Promotion !! 
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด ์

ราคาทัวร์ 

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 47,900 
พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ 6,900 

รำคำส ำหรับท่ำนที่มีตั๋วโดยสำรอยู่แล้ว ท่ำนละ 28,900 
 

**ไม่รวมค่าบริการงานด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,300 บาท // ค่าทิปคนขับ และ 
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง) ** 



*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

หมายเหตุ 
 อัตราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต่ ากว่า 30 ท่าน และจะต้องช าระมัดจ า 

หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
 กรณีท่านท่ีมีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วันท าการ ดังน้ันจึงขอความร่วมมือในการ

จัดเตรียมเอกสารส าหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ท้ังน้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การด าเนินการขอวีซ่า 

 
 

อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินโอมำนแอร์ เสน้ทำง กรุงเทพฯ-มัสกัต-มิลำน // ซูริค-มัสกัต-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
 ค่ำโรงแรมท่ีพักตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ,  ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ 
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ซ่ึงเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุ้มครอง 500,000 บำท (กรมธรรพ์เป็นไปตำมเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 
 ค่ำภำษีน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซ่ึงเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 
 มี.ค. 2561 หำกมีเพิ่มเติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรช ำระเพิ่มตำมกฏและเงื่อนไขของ
 สำยกำรบิน 
 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสือเดินทำง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าธรรมเนียมการท าเอกสารและการนัดหมาย ท่านละ 3,300 บาท (ช าระ

พร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ก่อน

เดินทาง) 
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำ ซ่ึงท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำรบริกำรยก

กระเป๋ำจะต้องช ำระค่ำทิปตำมที่โรงแรมน้ันๆ เรียกเก็บ 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องด่ืมและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ 
 ค่ำอำหำรหรือเครื่องด่ืมที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มิได้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ ำมัน, กำรปรับขึ้นค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือค่ำบริกำรอื่นที่เก่ียวกับวีซ่ำ หรือ

อื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรำยกำร 
 ค่ำน้ ำด่ืมระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ ำด่ืมระหว่ำงทัวร์) 
 ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรอื คนต่ำงด้ำว 



 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรอืประกันวำตภัยหรือเหตุร้ำยแรงในต่ำงประเทศที่นอกเหนือจำกประกัน
อุบัติเหตุที่ทำงบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่ำนสำมำรถซ้ือประกันเพิ่มเติมได้ 

 
การช าระเงิน  
 ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผู้โดยสำรหน่ึงท่ำน ส ำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันท ำกำร มิฉะน้ันทำงบริษัทฯ จะขอสงวน
สิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันท ำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันท ำกำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำค่ำตั๋วโดยสำรของท่ำน

น้ันๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจ ำตำมที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บ) 
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันท ำกำร บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำทั้งหมด 
 หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันท ำกำร บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 หำกผู้โดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติ ผู้โดยสำรต้องช ำระค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมที่สถำนทูต

เรียกเก็บ 
 หำกผู้โดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสำรเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำมัดจ ำ  
 หำกผู้โดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั๋วโดยสำรแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ทั้งหมด  
 
หมายเหตุ  
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
o กรณีที่มีกำรเกิดภัยธรรมชำติ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศที่ผู้เดินทำงก ำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมก ำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รับกำรยืนยัน
จำกสำยกำรบิน โรงแรม  หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เน่ืองจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำ
ประเทศ  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเน่ืองมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คน

ต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณเีกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผู้โดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน 

ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมที่สำยกำรบินก ำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเทีย่วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให้ต่ ำกว่ำมำตรฐำนได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่
เกิน 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนที่ต่ำง ๆ จะมีข้อก ำหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี ่และมีสถำนที่โดยเฉพำะส ำหรับผู้สูบบุหรี่ ทัง้น้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอำยุ มีโรคประจ ำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นกำรก ำหนดตลอดทั้งปี หรือก ำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนที่เข้ำชมน้ันๆ ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนที่ดังกล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมน้ัน ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำที่ได้รับจำกทำง บรษิัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นผลท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน 
เน่ืองจำกได้ช ำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว  

o หำกช่วงที่เดินทำงเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน
ขอให้พิจำรณำก่อนกำรจองทัวร ์

 

 



ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้อง
เด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) 
ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหี้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แตอ่าจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเปน็ 1 ห้องคูแ่ละ 1 หอ้ง
เดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ  
3. กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพือ่ให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำง

อำบน้ ำ ซ่ึงขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถำนทูตอิตำลีไม่อนุญำตให้ผู้สมัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงที่สถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ  
2. ส ำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ ำนักหรือ

ศึกษำอยู่เท่ำน้ัน 
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทัทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ

ของสถำนทูตง่ำยขึ้น 
หมายเหตุ  กรณีลูกค้ำท่ำนใดมีกำรใช้พำสปอร์ตเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน 


