
 
 
 
 
 

 
 
 
 

น ำท่ำนเยือน 2 ประเทศในฝัน บนเส้นทำงท่ีแตกต่ำง กบักำรลดัเลำะชมธรรมชำติตำมขุนเขำ 
สวิตเซอร์แลนด์ น่ังรถไฟสำยโรแมนติก ท่ีสวยท่ีสุด BERNINA EXPRESS 

อติำล ีควำมงำมท่ีแอบซ่อน ณ อุทยำนแห่งชำติ โดโลไมท์ – ชมเมืองสุดปลำยแหลมอนังดงำม ซีร์มิโอเน่ 
ช่ืนชมควำมคลำสสิคแบบเวเนเซีย ณ เมืองเวนิช ล่องเรือกอนโดล่ำชมควำมคลำสสิคแห่งเวนิช  

และ ช้อปป้ิงส่งท้ำย ณ มิลำน... แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอม็มำนูเอลท่ี 2 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 12-20, 23-31 ตุลำคม, 3-11 ธันวำคม 2565        กรุ๊ปละ 10 ท่ำนเท่ำนั้น!!
   
วันแรกของกำรเดินทำง   (1)  กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)    

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 สายการบินเอมิเรตส์ พบเจา้
หนา้ของบริษทัฯ รอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่างๆ 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง   (2)   ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ลูเซิร์น – คูร์ – เซนต์โมริตส์   

01.35 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสาบการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบิน ดูไบ (เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
08.40 น.  ออกเดินทางสู่เมืองซูริค สวิตฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 087  
13.20 น.   คณะเดินทางถึงเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 
  หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ Luzern หรือ Lucerne เมืองท่องเท่ียวหลกัของ

สวืตเซอร์แลนด ์ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เกือบจดุก่ึงกลางของประเทศจนไดรั้บฉายาว่า “หวัใจแห่งสวิตเซอร์แลนด”์ เมืองลูเซิร์นมี
ส่ิงปลูกสร้างทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั รายลอ้มดว้ยทะเลสาบลูเซิร์นและขนุเขาสูงใหญ่ 
ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัของเมือง ไดแ้ก่ เทือกเขาริกิ (Rigi) เทือกเขาพิลาตุส (Pilatus) และเทือกเขาทิตลิส 
(Titlis)จากนั้นพาท่านชม อนุสำวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ท่ีแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา ท่ีหวัของสิงโต 
จะมีโล่ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยูโ่ดยสร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิตเซอร์แลนดใ์นดา้น 
ความกลา้หาญ ซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตไปในประเทศ จากนั้นท าท่านชม ชำเปิลบริดจ์และวอเตอร์ทำวน์ 
แลนดม์าร์คของเมืองลูเซิร์น และยงัเป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ มีอาย ุ670 ปี สะพานน้ีถูกสร้างขึ้นมาในปี  ค.ศ. 1333 
และมีการบูรณะ ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1993 เน่ืองจากถูกไฟไหม ้ภายในสะพานมีรูปวาดทั้งหมดถึง 120 รูป 
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เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร Fondue House Du Pont บริกำรทุกท่ำนเมนู ฟองดูบร์ูกณิญ็อง (Fondue 

Bourguignonne)  หรือเมนูน ้ำมนั บริกำรท่ำนด้วยเน้ือ, หมู, ไก่ และเคร่ืองเคียง ตบท้ำยด้วย ฟองดูว์ชอคโกแลต
พร้อมผลไม้สด และ มำร์ชเมลโล่ 

   
จากนั้นน าคณะเดินทางไป เมืองคูร์ เป็นเมืองหลวงของรัฐเกราบึนเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยูท่างทิศเหนือ
ของรัฐ เป็นเมืองเก่าริมแม่น ้าไรน ์เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ถือเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในสวิตเซอร์แลนด ์ถึงจะเป็นเมืองเก่าแก่แต่ก็ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี มีสไตลเ์มืองเก่า ทุกอยา่งภายในเมือง
ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะอาคาร ลวดลายต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
  เดินทางสู่ เมืองเซนต์โมริตส์ (ST.MORITZ) โดยใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง  เป็นเมืองสกีรีสอร์ทใน

เทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดินทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ไกลจากพรมแดน
ประเทศอิตาลี ตั้งอยู ่ณ ระดบัความสูง 1,800 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ถือเป็นหน่ึงในแหล่งสกีรีสอร์ทท่ีหรูหราท่ีสุด
ในสวิตเซอร์แลนด ์ในแต่ละปีมีผูม้าเยือนเมืองน้ีนบัลา้นคน เซนตโ์มริตส์เคยใชเ้ป็นสถานท่ีจดัโอลิมปิกฤดูหนาวใน
ปี ค.ศ. 1928 และ 1948 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั   Hotel Schweizerhof St. Moritz หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

 



 

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3) เซนต์โมริตส์ - ปอนเตรสซีนำ - BERNINA EXPRESS – ทิรำโน่ - แบร์กำโม - มลิำน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าคณะเดินทางไป ปอนเตรสซีนำ เป็นหมู่บา้นบนภูเขาลอ้มดว้ยดงป่าสนหอม 
10.22  น. น าท่านนัง่ Bernina Express รถไฟสายโรแมนติก ไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในเส้นทางรถไฟท่ีสวยท่ีสุด สูงท่ีสุดในยุโรป 

และเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ อายุกว่า 100 ปี ให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 จนถึง
ปัจจุบนั และเป็น 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟท่ีไดรั้บการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นรถไฟเส้นทางสายมรดกโลก น า
ท่านนัง่ชมทศันียภาพอนังดงามของ 2 ขา้งทาง โดยผา่ยจุดไฮไลทท์ั้ง 2 จุด คือ รถไฟจะว่ิงไต่ระดบัความสูงขึ้นไป จุด
สูงท่ีสูดคือ Ospizio Bernina สูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 2,553 เมตร และอีกเส้นทางรถไฟช่วงวนรอบสะพาน Brusio 
Spiral Viaduct แบบ 360 องศา ท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย… 

12.49 น. เดินทางถึงเมืองทิราโน่ ชมความงามของธรรมชาติสองขา้งทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด ์ผ่านชมหุบเขา
และย่านทะเลสาบอนัสวยงามทั้งห้า ของอิตาลี ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” 
Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

จากนั้นน าคณะเดินทาง ไป แบร์กาโม เป็นเมืองท่ียงัรักษาบรรยากาศความสวยงามของยคุกลาง 
โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า Citta Alta ท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองโบราณ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Venetian Walls ภายใน
เมืองยงัคงรักษาอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยคุกลาง และ Renaissance จากนั้นน าท่านสู่เมือง มิลาน 
หรือท่ีคนอิตาเลียนเรียกว่า มิลาโน่ เป็นเมืองหลกัของแควน้ลอมบาร์เดียและเป็นส าคญัในภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี และยงัเป็นเมืองหลวงทางแฟชัน่ของโลกแข่งกบัปารีส และเป็นเมืองกลางทางธุรกิจของอิตาลี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ที่พกั   INNSIDE BY MEDIA MILANO TORRE GALFA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 
 

วันที่ส่ีของกำรเดินทำง   (4)   มิลำน - ซีร์มิโอเน่ (ชมเมือง) - โบลซำโน่ (ชมเมือง)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เป็นเมืองเก่าแก่ มีอายมุากกว่า 2,000 ปี เป็นเมืองท่ีขึ้นช่ือว่าสวยงาม
และไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการ์ดา้ 
(Garda Lake) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้าจืด ท่ีเกิดจากน ้าแขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันั้นซีร์มิโอเน่จึงถูกลอ้มรอบดว้ย
ทะเลสาบทั้งสองดา้น และถึงแมซี้ร์มิโอเน่จะเป็นแคเ่มืองเลก็ๆ แตก็่มีเสน่ห์ดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ซิร์มิ
โอเน่อยูบ่ริเวณเมืองเก่าตั้งอยูบ่นคาบสมุทรเซียมิโอท่ีย่ืนออกไปในทะเลสาบจึงท าให้มองเห็นวิวทิวทศันท่ี์สวยงาม
กวา้งไกล บริเวณเหนือสุดของเกาะน้ีมีซากปรักหกัพงัของ Grotto of Catullus อยู ่นกัท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพ
ทิวทศัน์ท่ีน่าต่ืนตาของทะเลสาบโดยมีฉากหลงัเป็นร่องรอยของคฤหาสน์แบบโรมนัท่ีหลงเหลืออยู่  
 
 
 
 

 
 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร LA SPERANZINA กำรันตีคุณภำพ MICHELIN PLATE ภตัตำคำรสีขำวริม

ทะเล บริกำรท่ำนด้วย 3 COURSE MENU 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง โบลซำโน่ (BOLZANO) เมืองน้ีเป็นประตูสู่อุทยานและเป็นเมืองหลวงของภูมิภาค ที
โรลใต ้(South Tyrol) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าและภูเขาท่ีสวยงาม เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่ามีคุณภาพชีวิตท่ีดี ติดอนัดบั 1 
ใน 5 ของประเทศอิตาลี น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ ์Museo Archeologico dell’Alto Adige เป็นพิพิธภณัฑโ์บราณคดี
ใน Bolzano ท่ีผูเ้ขา้ชมจะไดพ้บกบัมมัม่ี Ötzi ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเพราะมีอายมุากกว่า 5.000 ปี นอกจากน้ียงัมีการ
จดัแสดงนิทรรศการท่ีมีโมเดล วีดีโอและมลัติมีเดียแบบโตต้อบ ช่วยให้คุณเขา้ใจสมยัต่างๆ ตั้งแต่ยคุหินไปจนถึง
ช่วงราชวงศก์ารอแลง็เฌียง ชดัเจนมากขึ้น 
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
ที่พกั  FOUR POINT BY SHERATON BOLZANO BOZAN หรือระดับเทียบเท่ำ 
 

 

 



วันที่ห้ำของกำรเดินทำง   (5)   โบลซำโน่ – ออร์ติเซ่ – อุทยำนโดโลไมท์ – ALPS DI SUSI – ทะเลสำบเบรียส –  
                                            เมืองคอร์ติน่ำ คอมปำสโซ่ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมือง ออร์ติเซ่ (ORTISEI) ศูนยก์ลางอุทยำนโดโลไมท์ (DOLOMITES) ท่ีถูกเทือกเขาลอ้มรอบ 
จากนั้นน าท่านขึ้นเคเบิลคำร์ SEISER  ALM เพื่อไปชมความงานของ ALPS DI SUSI พร้อมชมวิวทิวทศันเ์ทือกเขา
โดโลไลท ์ซึมซบักบัธรรมชาติของทุ่งหญา้เขียวขจี และ หุบเขาสีขาว ท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวั สนุกกบักิจกรรม
ต่างๆ ตามอธัยาศยั ทั้งการเดินเขา ป่ันจกัรยาน หรือจะเลือกนัง่รถมา้ชมบรรยากาศโดยรอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
 
 
 
 
  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
จากนั้นน าท่านชมความงดงามของ 2 ทะเลสาบแสนสวย ชมทะเลสำบ MISURINA เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อยูท่าง
ตอนเหนือของเมือง Cortina และมกัจะเห็นในโปสการ์ดโดโลไมทอ์ยูเ่สมอๆ มีฉากหนา้เป็นทะเลสาบและมีเทือกเขา
พร้อมอาคารสีเหลืองๆ ซ่ึงเป็นสถานพยาบาล เป็นฉากหลงัท่ีงดงาม จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสำบ เบรียส (LAKE 
BRAIES หรือ Lago di Braies) เป็นอีกหน่ึงทะเลสาบท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวกนั น ้าสีทรอควอยส์ พร้อมฉาก
หลงัเป็นภูเขาท่ีงดงาม เป็นอีก 1 สถานท่ียอดนิยม อิสระใหท้่านเท่ียวชม และ พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะเลือกสนุก
กบักิจกรรมพายเรือชมทะเลสาบ อยา่งใกลชิ้ด ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่ำ คอมปำสโซ่  
(Cortina d’Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทอนัโดง่ดงั และเป็นสถานท่ีเคยถ่ายท า เจมส์บอนด ์007 สมญานามว่า ไข่มุก
แห่งเทือกเขาโดโลไมท ์อิสระท่านเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั  
 
 

 
 
 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพกั  Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa หรือระดบัเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 

 

 



วันที่หกของกำรเดินทำง   (6)   เมืองคอร์ติน่ำ คอมปำสโซ่ – เมืองเวนิส ชมเมือง  

เชา้  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง เวนิส เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร 
โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ 
และมีสะพานเช่ือมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึ้นฝ่ังท่ีบริเวณ ซำนมำร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู สปำเก็ตตีห้มึกด ำ อำหำรขึน้ช่ือแห่งเกำะเวนิช 
น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ  (Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือ
นกัโทษท่ีเดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก จะไดมี้โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดทา้ย 
ระหว่างเดินผา่นช่องหนา้ต่างท่ีสะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมต่อกบัพระรำชวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกั 
ของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผา่นสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนว่านัน่เอง น ำท่ำนถ่ำยรูป
บริเวณ จัตุรัสซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว่้า “เป็นห้องนั่งเล่นท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป” 
จตัุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซำนมำร์โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นพาท่าน ล่องเรือกอนโดล่ำ ชมบรรยากาศของเกาะเวนิสลดัเลาะไปตามล าคลอง ชมสอง
ฝากฝ่ังท่ีสวยงามและสุดแสนโรแมนติก จากนั้นอิสระให้ท่านไดมี้เวลาเท่ียวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชม
มนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์านมาร์โค, ชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มูราโน่,หนา้กากเว
นิส หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ท่ีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720  

 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู SEAFOOD ในสไตล์เวนิช 
ที่พกั  SPLENDID VENIC – STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดับเทียบเท่ำ 
  

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง   (7)   เวนิช – มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ – แกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลท่ี 2 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางโดยรถไฟกลบัสู่เมืองมิลำน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อนัดบัสอง 
ของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชัน่ และเป็นศูนยก์ลางการเดินทางท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของยโุรป   

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร GIACOMO ARENGARIO ร้ำนอำหำรสไตล์ BISTRO ผสมผสำนกลิ่นอำย
อำหำรมิลำน บริกำรท่ำนด้วย 3 Course Menu ภำยในร้ำนอำหำรตกแต่งสไตล์ ART DECO  พร้อมชมวิว  
PLAZZA DEL DUOMO 
น าท่านเขา้ชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด 
แห่งหน่ึงของโลก เร่ิมสร้างเม่ือเม่ือ ค.ศ.1386 แตเ่สร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี 
การตกแต่งภายนอกเป็นหลงัคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมยักว่า 2,245 ช้ิน บน

 



ยอดของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู ่โดยมีนกัประพนัธ์ชาว
องักฤษช่ือ ดี เอช ลอวเ์รนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหำรที่สร้ำงเลียนแบบเม่น” เน่ืองจากการตกแต่งดา้นนอกเตม็
ไปดว้ยหลงัคายอดแหลม ภายในวิหารเป็นแบบเรียบง่ายแต่ทว่าสง่างามและกวา้งขวาง สามารถรับผูเ้ขา้ชมไดถึ้ง 
40,000 คน... อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพเป็นท่ีระลึกชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ท่ีเป็นอาคาร
ศูนยก์ารคา้ทรงโบราณ ตั้งช่ือตามพระนามกษตัริยท่ี์ทรงรวบรวมอาณาจกัรต่างๆ ใหเ้ป็นประเทศอิตาลีทุกวนัน้ี 
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัในยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของมิลานท่ีหลากหลายดว้ยสินคา้นานาชนิดทั้งแบรนดเ์นมท่ีเรา
คุน้เคยหรือผลิตภณัฑค์ุณภาพของอิตาลีเอง 
 

 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ระดับ MICHELIN  
ที่พกั   ROSA GRAND MILANO - STARHOTELS COLLEZIONE หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันที่แปดของกำรเดินทำง   (8)   มิลำน – ดูไบ - กรุงเทพ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
10.30 น. ตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี   
14.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ โดยกำรบินเอมิเรตส์  เที่ยวบินที่ EK 206 
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง   (9)   ดูไบ - กรุงเทพ 

02.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยกำรบินเอมิเรตส์  เที่ยวบินที่ EK 384 
12.30 น.   ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ  
 
 

********************************************** 
 

หมำยเหตุ :  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบนิ  
ท้ังนีเ้พ่ือประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ เมนูอำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัช่วงเวลำเดินทำง      
 
 
 

 



อตัรำค่ำบริกำร 
ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 235,900.- 232,900.- 233,900.- 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 231,900.- 228,900.- 229,900.- 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 227,900.- 224,900.- 225,900.- 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 224,900.- 221,900.- 222,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 49,500.- 49,500.- 49,500.- 

มีตั๋วแล้ว ลดท่ำน 35,940.- 35,940.- 35,940.- 

ตั๋ว BUSINESS CLASS  เพิ่มท่ำนละ (รำคำเร่ิมต้น) 146,790.- 146,790.- 146,790.- 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง 10 ท่ำน  
**ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีท่ีผู้เดินทำง ไม่ครบตำมก ำหนด** 

 
อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ามคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
➢  “กำรจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000 บำท 
➢  “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  

 - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 
 - ช าระโดยเงินสด   
 - ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร     



ช่ือบัญชี    บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด  ธนำคำร กสิกรไทย   
   บัญชีกระแสรำยวัน   เลขที่  639-1-00265-5 
 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย
ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน
ครรภ ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอืน่เพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนั
มิใช่การท่องเที่ยว 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ 
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา
แจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทาง
ท่านอื่น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 
6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 
7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกคา้ท่านตอ่ไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 
8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 
9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
  หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 
10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่าย
เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคนื
ตัว๋ 
11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก
เหตผุลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 
13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู ้



เดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 
14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการ
ปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทาง
ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็น
หรือสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร 
ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษา
ผลประโยชนข์องท่านให้ไดม้ากท่ีสุด 
15. สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบใุนรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ จะ
คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหท้่านสามารถเขา้ชม
ได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้
โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 
16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเที่ยวเอง 
17. ของก านลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 
18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษทัฯ ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะ
ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 
19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 
20. เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 


