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Scenic Italian Alps Surprise! 10 Days
โดยสายการบินไทย (TG) สายการบินลุฟท์ ฮันซ่ า (LH)

Scenic Italian Alps Surprise! 10 Days
วันแรก
20.45 น.

23.45 น.

วันที่สอง
เช้า
06.15 น.
08.40 น.
10.00 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั้นผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการ
บินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตู 2
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 นาท่านเหินฟ้าสู่ แฟรงก์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

แฟรงก์เฟิ ร์ ต – เวนิส – เทรวิโซ่
อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยาน แฟรงก์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH324 นาท่านเหินฟ้าสู่ เวนิส ประเทศอิตาลี
ถึงท่าอากาศยาน เวนิส ประเทศอิตาลี หลังตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่
เทรวิโซ่ ตั้งอยูใ่ นแคว้นเวเนโต ไม่ไกลจากเวนิส เป็ นแคว้นหนึ่งใน 20 แคว้นของประเทศ
อิตาลี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 18,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4.8 ล้าน
คน มีเมืองหลักคือเมืองเวนิส ครั้งหนึ่งเคยเป็ นแผ่นดินของสาธารณรัฐเวนิส ในปัจจุบนั
แคว้นเวเนโตเป็ นแคว้นที่มีความมัง่ คัง่ และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศ
อิตาลี และยังเป็ นแคว้นหนึ่งที่มีนกั ท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวมาประมาณ 60 ล้านคนในทุก ๆ ปี
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินเที่ยวชม เทรวิโซ่ (Treviso) เป็ นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า
“A Little Venice” และเป็ นเมืองเล็กที่ยงั เต็มเปี่ ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์
จากนั้น นาท่านเที่ยวชม มหาวิหารเตรวิโซ ที่ต้งั ตระงานกลางเมืองเด่นชัดด้วยโดมสี เขียว
เดินชมรอบๆ กาแพงเมืองและประตูโบราณ ที่สร้างตั้งแต่ในศตวรรษที่ 15 ครอบคลุมทัว่
ทั้งเมืองเก่าและขนานไปกับแม่น้ า
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ไร่ ไวน์ โคล เวโตราซ (Col Vetoraz) ตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิงเขาของ
หมู่บา้ นวัลดอบบิอาเดเน่ อันมีสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการ
เพาะปลูกองุ่นสาหรับทาโปรเซคโค่ ด้วยปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ดินที่ใช้ปลูก สภาพภูมิ
อากาศ การเก็บเกี่ยว ที่ทาด้วยมือเท่านั้น และศิลปะของการรังสรรค์ไวน์ และความ
เชี่ยวชาญของผูผ้ ลิตที่สืบทอดกันมาหลายชัว่ อายุคนมายาวนานกว่า 10 ศตวรรษ ทาให้ไร่
ไวน์แห่งนี้ เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตไวน์โปรเซคโค่ (Prosecco) ที่มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะพื้นถิ่น และขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพเยี่ยมที่สุดในอิตาลี อย่าง Valdobbiadene DOCG
และ Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG
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พิเศษ ให้ ท่านได้ ลิม้ ลองรสชาติของโปรเซคโค่ สปาร์ คกลิง้ ไวน์ สัญชาติอิตาลี อบอวลด้ วย
กลิ่นหอมฟรุ๊ตตี้ ชัดเจนกว่าสปาร์ คกลิง้ ไวน์ ประเภทไหนๆ รสชาติอมหวาน พร้ อมทั้ง ท่ าน
สามารถเลือกซื้อไวน์ เป็ นของฝาก

ค่า

วันที่สาม
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Villa Soligo หรื อในระดับเดียวกัน

เทรวิโซ่ – คอร์ ตินา ดัมเปซโซ – ทะเลสาบ มิสุรีน่า – เตร ซีเม ดิ ลาวาเรโด –
ทะเลสาบบรายเอส – ซาน คาสซิอาโน่
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ โดโลไมท์ อุทยานแห่งชาติของประเทศอิตาลีที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 2009 ตั้งอยูใ่ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ครอบคลุมอาณาบริ เวณกว่า 140,000 เฮกเตอร์
ของแคว้น South Tyrol และแคว้น Veneto โดโลไมท์ได้ชื่อว่าเป็ นเป็ นเทือกเขาหินปูน
ที่มีทศั นียภาพที่สวยงามและติดตรึ งใจ นักเดินทางมากมาย ด้วยภูมิทศั น์ที่เป็ นภูเขา
ล้อมรอบปราสาท ทะเลสาบและหมู่บา้ นเล็กๆมากมาย อีกทั้งยังสามารถสัมผัสได้ถึงความ
ผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมของประเทศเยอรมนีและอิตาลีดว้ ยกัน ในฤดูหนาว คือ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงสาหรับการเล่นสกี ขณะที่ฤดูร้อนนั้น นับได้ว่าเป็ นปลายทาง
อันยอดนิยมสาหรับผูท้ ี่ชื่นชอบการปี นเขาและปั่นจักรยาน
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แล้วนาท่าน นาท่านสัมผัสเสน่หข์ องเมือง คอร์ ตินา ดัมเปซโซ เมืองสกีรีสอร์ทอีกหนึ่ง
เมืองท่องเที่ยวอันโด่งดังในอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ อีกทั้ง ยังเคยเป็ นสถานที่ที่จดั แข่ง
กีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวอีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ มิสุรีน่า (Lake Misurina) ทะเลสาบน้ าจืดขนาด
ใหญ่ บนอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ มีความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1745 เมตร
และกว้างกว่า 2.6 กิโลเมตร จุดเด่นของที่นี่ คือน้ าในทะเลสาบ ที่สะท้อนเงาของวิว
ทิวทัศน์ เสมือนกับว่าเป็ นกระจกเงา ตัวอาคารสี เหลืองตั้งเป็ นสง่า ให้ท่านได้เก็บภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
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จากนั้น นาท่านเดินเดินทางสู่ เตร ซีเม ดิ ลาวาเรโด (Tre Cime di Lavaredo) สถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็ นไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งของโดโลไมท์ ลักษณะเป็ นภูเขาหินขนาดมหึมา 3 ลูก
ที่วางตัวเรี ยงกันในเเนวตะวันออก-ตะวันตก ความยิ่งใหญ่อลังการของภูเขาแห่งนี้ ทาให้
ตัวเรามีขนาดเล็กจนเเทบจะเหมือนมดเท่านั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวโดโลไมท์
มักจะไม่พลาดการมาเที่ยวชม และเก็บภาพเป็ นที่ระลึก

จากนั้น นาท่านชม ทะเลสาบบรายเอส (Lago di Braies) หนึ่งในทะเลสาบที่สวย ที่สุด
ในอิตาลี ตั้งอยูท่ ี่ระดับความสู ง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลใน เป็ นทะเลสาบ บน
ภูเขามีเสน่หด์ ว้ ยผืนน้ าสี เขียวเทอร์ควอยซ์และเทือกเขา Seekofel อันงดงามที่ โอบล้อม
อยูร่ อบทะเลสาบ
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ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ซาน คาสซิอาโน่ อีกหนึ่งหมูบ่ า้ นที่มีเสน่ห์ใน
โดโลไมท์ ที่ต้งั อยูไ่ ม่ไกลจากภูเขายอดลากาซัวอิ ที่เป็ นที่รู้จกั ดีสาหรับอุโมงค์หลบภัย ใน
สมัยสงคราม

ค่า

วันที่สี่
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Ciasa Salares หรื อในระดับเดียวกัน

ซาน คาสซิอาโน่ – ยอดเขาลากาซู โอ้ย – พิพธิ ภัณฑ์ สงครามฟอร์ ท เตร ซัซซี่ –
ชิงเกว่ ตอร์ ริ – ซาน คาสซิอาโน่
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางสู่ ยอดเขาลากาซูโอ้ย (Lagazuoi) แล้วนาท่านนัง่ กระเช้า สู่เนินเขา
ลากาซูโอ้ย ที่ระดับความสู ง 2.762 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ชมทิวทัศน์ของเทือกเขา
โดโลไมท์ ในมุมมองแบบพาโนรามา ที่ราวกับว่าพาท่านไปนัง่ อยูท่ ี่มุมขอบโลก
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สงครามฟอร์ ท เตร ซัซซี่ (Fort Tre Sassi) เป็ น
สถานที่ที่ระลึกด้านหน้า WWI ในโดโลไมต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1897 เพื่อป้องกันชายแดน
ทางใต้ของอาณาจักรออสเตรี ย ฮังการี ปัจจุบนั ป้อมปราการแห่งนี้ ได้รับการปรับ
โครงสร้างใหม่ และจัดแสดงชุดอุปกรณ์ของทหารและสิ่ งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน

กลางวัน

รับประทานอาหารท่ามกลางขุนเขา
เปิ ดประสบการณ์ กับมื้ออาหารสุ ดพิเศษ ให้ท่านรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติ
และชมความงดงามของขุนเขา
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หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ชิงเกว่ ตอร์ ริ (Cinque Torri หรื อ Five Towers) ยอดเขา
5 ยอดแห่ งโดโลไมท์ หนึ่งในสถานที่ห้ามพลาด เมื่อได้ไปเยือนโดโลไมท์ แล้วนาท่าน นัง่
กระเช้า เพื่อเดินทางสู่ ชิงเกว่ ตอร์ ริ ตลอดการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพ โดยรอบ
และเก็บภาพความประทับใจ

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั
จากนั้น นาท่านสู่ “Nida Cheese Room” ห้องเก็บชีสที่เต็มไปด้วยชีสกว่า 60 ชนิด
พร้อมผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษที่คอยให้ความรู ้และแนะนาเกี๋ยวกับชีวให้กบั ท่าน ให้ท่านได้
ทดลองชิมชีส ซึ่งทามากจากกระบวนการเฉพาะ ที่ไม่ผา่ นการกระบวนการหมักแต่อย่างใด

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Ciasa Salares หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่ห้า
เช้า

ซาน คาสซิอาโน่ – วาล ดิ ฟูเนส – ออร์ ทิเซ่ – แอลป์ ดิซูซี่ – นั่งรถม้าโบราณชมวิว
แอลป์ ดิซูซี่ – ออร์ ทิเซ่
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ วาล ดิ ฟูเนส (Funes) อีกหนึ่งแห่งในโดโลไมท์ ที่เป็ น
“ไข่มุกแห่ ง Alpine” นาท่านชมความน่ารักและโรแมนติกของหมูบ
่ า้ นเล็กๆ อันสุ ดแสน
น่ารักท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงามประหนึ่งทุง่ หญ้าแห่งความฝัน ณ หมู่บ้านซานตา
มักดาเลน่ า (Santa Magdalena) หมู่บา้ นที่วิวงดงามอลังการราว กับภาพวาด เป็ น
หมู่บา้ นที่ต้งั อยูใ่ ต้เงาของเทือกเขาโดโลไมท์ ในเมืองเบลลูโนของอิตาลี มีประชากรอาศัย
อยูป่ ระมาณ 370 คนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็ นหมูบ่ า้ นขนาดเล็ก แต่วิวของ หมู่บา้ นนี้กลับ
ยิง่ ใหญ่อลังการมาก ๆ ชนิดที่เรี ยกว่าใครได้ไปยลด้วยตาตัวเอง ต้องอยาก หยุดเวลาเอาไว้
ตรงนั้น เพราะภาพที่เห็นตรงหน้ามันสะกดสายตาจริ ง ๆ อิสระให้ทา่ น เก็บภาพตาม
อัธยาศัย

จากนั้น แวะถ่ายรู ปที่ โบสถ์ ซาน จิโอวานนี (San Giovannni Church)โบสถ์ที่ดงั มากๆ
จากรู ปของ Max Rive เพราะตัวโบสถ์ต้งั อยูก่ ลางทุ่งหญ้าในเมืองฟูเนส และมีภูเขา ตั้งตระ
งานอลังการฉากหลัง
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ออร์ ทิเซ่ (Ortise) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่เปรี ยบดุจดัง่ อัญมณี ใน
อาณาเขตของวาล กาเดน่า ตั้งอยูบ่ นความสู ง 1,236 เมตรจากระดับน้ าทะเล

แล้วนาท่านนัง่ กระเช้าเพื่อขึ้นสู่ แอลป์ ดิซูซี่ (Alpe di Siusi) ยอดเขาที่ดา้ นบนเป็ นพื้นที่
ราบกว้างกว่า 50 ตารางกิโลเมตร มีทางเดินเท้าและถนนสาหรับปั่นจักรยาน เพื่อไปยังจุด
ต่างๆ บนเทือกเขาแห่งนี้ อีกทั้งท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามทางธรรมชาติของเทือกเขา
โดโลไมท์จากมุมสู งรอบด้าน อันจะได้เห็นทัศนียภาพที่ยงิ่ ใหญ่ของวิวทิวทัศน์อนั สุ ดแสน
บริ สุทธิ์และมีภูเขาเป็ นฉากหลัง
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จากนั้นนาท่าน นั่งรถม้ าโบราณ ชมความสวยงามและให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศของ
ความสวยงามทางธรรมชาติที่สรรค์สร้างออกมาอย่างสุ ดแสนอลังการ

ค่า

วันที่หก
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Gardena Grodnerhof Hotel & Spa หรื อในระดับเดียวกัน

ออร์ ทิเซ่ – ทะเลสาบคาเรซซ่ า – โบลซาโน – เทรนโต้ – เซอร์ มิโอเน่
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาเรซซ่ า ทะเลสาบสี เขียวมรกตที่สะท้อนวิวทิวเขา
อันสวยงามที่เปรี ยบเสมือนประตูตอ้ นรับเข้าสู่ความสวยงามแห่งเทือกเขาโดโลไมท์
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ โบลซาโน (Bolzano) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
จังหวัด South Tyrol แล้วนาท่านเดินสัมผัสเสน่หข์ องเมืองแห่งหุบเขา ชมภายในเขตเมือง
เก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี ผ่านจัตุรัส โบสถ์ประจาเมือง และตลาดยามเช้า อิสระ
ให้ท่านเดินเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ อาทิเช่น สิ นค้าของที่ระลึก หรื อลิม้ ลองผลไม้และอาหาร
ท้องถิ่นกันตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เทรนโต้ เมืองทางตอนเหนือของอิตาลี ที่ลายล้อมไปด้วยภูเขา
และเป็ นหนึ่งเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน

ได้เวลาอนสมควร นาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดินทางสู่ เซอร์ มิโอเน่ เมืองที่อยูท่ างตอนเหนือ
ของอิตาลี ซึ่งตั้งอยูใ่ นแคว้นลอมบาร์ด้ ี ที่เป็ นเมืองริ มชายฝั่งทะเลสาบการ์ดา
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Villa Cortine หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีเ่ จ็ด
เช้า

เซอร์ มิโอเน่ – ปราสาท The Scaliger Castle of Sirmion – มิลาน
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ปราสาท The Scaliger Castle of Sirmione ซึ่งเป็ น
แลนด์มาร์คสาคัญของเมือง นาท่านชมปราสาทและเก็บภาพแห่งความประทับใจ

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ มิลาน นครที่มีชื่อทางด้านอุตสาหกรรม และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ
สองของอิตาลี นอกจากนี้ มิลานยังเป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชัน่ ที่
สาคัญอีกด้วย
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินเล่นชมเมืองในบริ เวณ จตุรัสกลางเมือง เปี ยสซ่ า เดล ดูโอโม่
(Piazza del Duomo) ซึ่ งท่านจะได้สัมผัสกับบ้านเรื อนสไตล์อต
ิ าลี พร้อมเดินเล่นช้อป
ปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองต่างๆตามร้านรวงที่เรี ยงรายอยูใ่ นบริ เวณนี้ เรื่ อยไปจนถึงถนนสายแฟชัน่
ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด Via Montenapoleone แหล่งรวมแบรนด์ดงั ของอิตาลีไม่ว่าจะ
เป็ น เฟอร์รากาโม่ วาเลนติโน่ จิออจิโอ อาร์มาร์นี่ เรื่ อยไปจนถึง พราด้า หรื อกุชชี่เป็ นต้น
อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดงั รุ่ นใหม่ ๆ ตามอัธยาศัย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Chateau Monfort หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีแ่ ปด
เช้า

มิลาน – ทะเลสาบโคโม่ – เนินเขาบรู นันเต้ – โคโม่ ดูโอโม่ – ล่องเรื อทะเลสาบโคโม่
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางต่อสู่ชายแดนอิตาลี เมืองริมทะเลสาบโคโม่ อันทรงเสน่ห์
ได้รับการขนานนามว่า บิวตี้ควีน หรื อราชินีผสู ้ ง่างาม เป็ นทะเลสาบสี เทอควอยซ์ตดั กับ
เทือกเขาแอล์ปอันเป็ นฉากหลัง
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แล้ว นาท่าน ขึน้ รถรางเพื่อไปยังจุดชมวิวบนเนินเขาบรูนนั เต้ (Como-Brunate
funicular) อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโดยรอบจากมุมสู ง

จากนั้น นาท่านชม โคโม่ ดูโอโม่ (Cattedrale di Santa Maria Assunta หรื อ Duomo
di Como) โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิกประจาเมือง ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1396 ในช่วง
ปลายของยุคศิลปะแบบกอธิก ที่เริ่ มก้าวเข้าสู่ยคุ ของศิลปะแบบโรมันเนสก์
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน ล่องเรื อทะเลสาบโคโม่ ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพอันสวยงาม ใน
บรรยากาศที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม สาหรับทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) นั้นได้ชื่อ
ว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี มีความยาวถึง 46 กิโลเมตร กว้างตั้งแต่ 3-4
กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง 410
เมตร ทะเลสาบโคโมถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสู งที่ยงั มีป่าไม้เขียวชะอุม่ หลายจุดบนชายฝั่ง
เป็ นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ ยาว
เหยียดสุ ดสายตาเป็ นกาแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กบั ดินแดน
บริ เวณนี้ เทือกเขาแอลป์ นั้นมีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดปี จึงทาให้สามารถเล่นสกีหิมะได้
ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผคู ้ นจากทัว่ โลกหลัง่ ไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันไม่ขาดสาย
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Lake Como หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีเ่ ก้า

ทะเลสาบโคโม่ – ท่าอากาศยานมาลเพนซ่ า – แฟรงก์เฟิ ร์ ต – กรุงเทพฯ

เช้า
14.40 น.
15.55 น.
20.40 น.

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ าอากาศยานมาลเพนซ่ า
โดยสายการบินลุฟท์ฮนั ซ่า เที่ยวบินที่ LH253 นาท่านเหินฟ้าสู่ แฟรงก์เฟิ ร์ ต
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน
แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเตรื่ อง
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923 นาท่านเหินฟ้าสู่กรุ งเทพฯ
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

กันยายน 65
วันทีส่ ิบ
เช้า
12.30 น.

กรุงเทพฯ
อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*ภาพถ่ายเพื่อการนาเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*
Scenic Italian Alps Surprise 10 Days
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Scenic Italian Alps Surprise! 10 Days
โดยสายการบินไทย (TG) สายการบินลุฟท์ ฮันซ่ า (LH)
เดินทางระหว่างวันที่ 09 – 18 กันยายน 2565
อัตราค่าบริการทัวร์ ไม่ รวมค่ าตั๋วเครื่ องบิน
จานวนผู้เดินทางผู้ใหญ่ ข้นั ต่า ต่ อรถบัส 1 คัน

10 – 14 ท่ าน

15 ท่ านขึน
้ ไป

ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ

198,900 บาท

176,900 บาท

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

65,000 บาท

หมายเหตุ


บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางต่ากว่ า 10 ท่าน



อัตราค่าบริการนี้ ไม่ ได้ รวมค่าตั๋วเครื่ องบิน
ทางบริษัท ฯ เป็ นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่ านั้น ผลการพิจารณาขึน้ อยู่กบั สถานทูต
แต่ เพียงผู้เดียว
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้ อผิดพลาดทางการพิมพ์
กรณีไม่ สามารถเดินทางได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง








ค่าบริการรวม
•
•
•
•

•
•
•
•

•

ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
ค่าอาหารตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (ยกเว้นคนต่างด้าว)
*** ผูเ้ ดินทางทุกท่านเข้ามาแสดงตัวที่ วี เอฟ เอส อิตาลี อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 วันที่ 17
สิ งหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
หัวหน้าทัวร์ จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
การบริ การจัดเตรี ยมน้ าดื่ม ท่านละ 2 ขวดต่อวัน
พิเศษ! ของพรี เมี่ยม บริ การ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋ า Travel Kit, พร้อมคู่มือการเดินทาง,
เจลแอลกอฮอลล์ลา้ งมือ, หน้ากากอนามัย
ค่าขนกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
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ค่าบริการนีไ้ ม่รวม
•
•
•

•
•
•

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าภาษีน้ามันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามภาวะตลาดน้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ค่าทิปสาหรับมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ เดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (ผูใ้ หญ่จานวน 15 ท่านขึ้นไป)
2. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางไลน์ id: @worldsurprise กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ได้รับ
เงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุ รวงษ์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด
เลขที่บัญชี 065-2-38759-9
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม
ชื่ อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ ไพร้ ส ทราเวิล จากัด

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 789-2-28636-6

**กรณีสารองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชาระค่าทัวร์ ยอดเต็มทั้งหมด**
3.
4.

5.

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
การยกเลิก
o กรณียกเลิกการจองน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
o กรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ าทัวร์ 50% ของราคาเต็ม
เท่ านั้น
o กรณีแจ้ งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู ้
เดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
ขอคืนค่าบริ การได้
6.

7.

หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
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หมายเหตุ
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะของสาย
การบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
o บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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