
 

 

เดินทางวันที่ 7 - 15 ตุลาคม 2562  

9 วัน 6 คืน   

ถ้ามีการแข่งประกวดประเทศที่ มีบรรยากาศสุดโรแมนติกแล้ว อิตาลีต้องติดอยู่ในอันดับต้นๆ   

แน่นอน ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมอลังการ  
  งานจิตรกรรมสุดวิจิตร  ประติมากรรมโดดเด่น อาหารท่ีมีรสชาติเป็น เอกลักษณ์  

ประวัติศาสตร์ท่ี เข้มข้น ฯลฯ แต่อิตาลี ย ังมี ดีมากกว่านั้ น ทางตอนเหนือของอิตาลีมี เมืองเก่า เ ป่ียม
เสน่ห์ มีทะเลสาบแสนสวย  เทือกเขาท่ีงดงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหน  ลองมาดูกันว่า  
ถ้า ข้ึนไปเยือนอิตาลี เหนือแล้ว  นอกจากมิลานกับเวนิส ทางเหนือของรองเท้าบูทข้างน้ี  

ย ังเก็บซ่อนความงามแบบไหนไว้ให้คุณตกหลุมรัก.. . . อีกคร้ัง 

 

 

 

Dolomites, Italy 



 

 

 

21:30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ตวั D สายการบนิไทย      

พบเจ้าหน้าท่ีเวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์  ดแูลเร่ืองเอกสารการเดนิทางและสมัภาระก่อนขึน้เคร่ือง  
 

 
 

00.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมิลาน โดยเท่ียวบนิท่ี TG940 

07.35 น. คณะเดนิทางถึงสนามบนิ Malpensa มิลาน ประเทศอิตาลี ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  

09.00 น      น าคณะเดนิทางโดยโค้ชสู ่เมืองซีรมิโอเน (Sirmione) แหลมแหง่ทะเลสาบการ์ดา 

  ระยะ ทาง 172 กม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.  

11.00 น ชมเมืองเก่าแก่อายุ 2,000 ปี  มีภูมิประเทศเป็นแหลมย่ืนเข้าไปในทะเลสาบการ์-ดา ชม  Castello              

Scaligero  

ปราสาทกลางเมืองท่ีสร้างย่ืนลงไปในทะเลสาบการ์ดา ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศอิตาลี ท าให้เมือง

ถกูล้อมรอบด้วยทะเลสาบทัง้สองด้าน ในอดีต ชนชัน้สงูชาวโรมนันิยมมาพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีน่ี 

 

 

 

 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าคณะเดินทางสู่เมืองเตรนโต (Trento) ระยะทาง 106 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที น า

ชมเมืองเตรนโต เมืองหลวงแห่งแคว้น Trentino - Alto - Adige ซึ่งเป็นเมืองท่ีสวยงามตวัเมืองโอบด้วย 
ภเูขา แมน่ า้ อยูใ่กล้กบัประเทศออสเตรียและอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์  

 
 
 

 

 

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม (1)  กรุงเทพฯ   

วันอังคารที่ 8 ตลุาคม (2)  กรุงเทพฯ – มิลาน – เมืองซีรมิโอเน – เตรนโต 



 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม NH HOTEL TRENTO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

08.00 น น าคณะเดินทาง 45 นาที ผ่านเส้นทางสายไวน์ South Tyrolean Wine Road สองข้างทางเป็นไร่องุ่นและ

ไร่แอปเปิล ไปสูเ่มืองโบลซาโน (Bolzano) เมืองท่ีถือว่าเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาตโิดโลไมท์   

 โบลซาโน เป็นเมืองหลวงของภมูิภาคทีโรลใต้ (South Tyrol) เมืองเล็กๆ ท่ีมีเสนห์่น่าหลงใหลในศลิปะและ

วฒันธรรม ได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีคนมีความสขุท่ีสดุ Top 5 ของประเทศ อยูท่างตอนเหนือของประเทศอิตาลี 

เน่ืองด้วยความอดุมสมบรูณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติและอากาศท่ีบริสทุธ์ิ ท าให้เมืองนีเ้ป็นเมืองท่ีเป็น

แหลง่ผลิตผลไม้ท่ีใหญ่ท่ีสดุ  

 จากนัน้เดินทางไปชมความงามของทะเลสาบคาราซซา  (Lake Carezza) หรืออีกช่ือคือ “ Lec de 

ergobando”  ชมทะเลสาบสีเขียวมรกต ทะเลสาบนีเ้ป็นทะเลสาบไม่ใหญ่มากเดินรอบได้ในเวลาไม่เกิน

ชั่วโมง น า้ในทะเลสาบมีหลายเฉดสีตัง้แต่เขียวเทอควอยช์ สีฟ้า และน า้เงิน มีฉากหลังเป็นเทือกเขา 

Latmar อนัอลงัการ เป็นสถานท่ีเหมาะกบัการเดนิเลน่และเก็บภาพถ่ายเป็นท่ีระลึก  

 
 
 
 
 
 
 

 

  เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  บา่ย ออกเดินทางสู่เมืองออร์ติเซ(Ortisei) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. บ้านเรือนสวยงามราวกับบ้าน

ตุ๊กตา ด้วยสีสนัพาสเทลกลางหบุเขา ผู้คนอธัยาศยัดี มีมมุสวยๆ นา่รัก ให้ทา่นเก็บภาพประทบัใจ  

น าท่านนัง่กระเช้าซึ่งอยู่กลางหุบเขา Val Gardena สูงจากระดบัน า้ทะเลราว 1,300 เมตร ขึน้สู่เนินเขาท่ี

เรียกว่า ALPE DI SIUSI ชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ท่ีได้ช่ือว่ากว้างใหญ่ท่ีสุดในยุโรป 

สัมผัสความงดงามอันประหลาดมหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์จากมุมสูงรอบด้าน ชม

ทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของหบุเขา โตรกผา โดยมี 

 
Lake Carezza  

Trento 

วันพุธที่  9 ตลุาคม (3)    เตรนโต - โบลซาโน -Lake Carezza - Alpe di Siusi – ออร์ตเิซ
Maddalena      Santa Maddalena - Ortisei 

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/


 

เทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ท่ีมี รูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่นมี

เส้นทางเดนิลดัเลาะ สูจ่ดุชมวิวตา่งๆ ทา่นจะได้ถ่ายภาพ  

ให้ทา่นมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจก่อนท่านจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศสดุท่ีจะบรรยาย อิสระ

ให้ทา่นเดนิเลน่ ตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นนัง่กระเช้ากลบั ลงสูด้่านลา่ง  

หมายเหต ุ: การนัง่กระเช้า หากสภาพอากาศไม่อ านวยหรือมีเหตขุดัข้องไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิการนั่งกระเช้าเพ่ือความปลอดภัย หรือหากกระเช้าปิดเน่ืองในโอกาสต่างๆ โดยไม่ได้แจ้งล่วง 
หน้า  

จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ Val di Funes เมืองSanta maddalena เพ่ือดูกลุ่มเขา Le odle แวะถ่ายภาพ

เทือกเขา  

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก      โรงแรม FOUR POINTS BY SHERATON BALZANO BOZEN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั    
เดินทาง สู่ทะเลสาบเบรียส (Lake Braies) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1.30 ชม . อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ  FANES SENNES BRAIES เขตป่าสงวนท่ีใหญ่ ท่ีสุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์  หนึ่งใน
ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดของแถบ South Tyrol ล้อมรอบด้วยภูเขาและต้นสนทอดเงาสะท้อนบนพืน้น า้สีฟ้า
เขียวของทะเลสาบ รายล้อมไปด้วยพืชพนัธุ์เขียวชอุ่มและต้นสนท่ีอดุมสมบรูณ์ ด้วยความตราตรึงใจของ
ธรรมชาตท่ีิน่ี ท าให้ภาพของทะเลสาบแหง่นี ้มกัถกูเอาไปใช้โปรโมทการทอ่งเท่ียวของอิตาลีอยู่บอ่ยๆ  

 

   

Le Odle Ortisei 

วันพฤหสับดีที่ 10 ตลุาคม (4)    Bressanone- ทะเลสาบเบรียส – ทะเลสาบมิซูรินา
CortiD’ampezzo 



 

 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบ ซึ่งว่ากันว่าท่ีน่ีเป็นประตสูู่ดินแดนใต้พิภพตามต านาน 
ทกุๆ ร้อยปีในคืนพระจนัทร์เต็มดวงเจ้าหญิงในต านานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA ภาษา
ละติน หมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือไปรอบๆ ทะเลสาบพร้อมส่งเสียงแตรท่ีดังกึกก้องไปทั่ว
เทือกเขาโดโลไมท์ จากนัน้เดนิทางสูท่ะเลสาบมิซูรินา ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

บา่ย เดนิเล่นรอบ Lake Misurina ทะเลสาบท่ีมีน า้ใสราวกบักระจก ภาพท่ีเป็นท่ีจดจ าคือภาพภูเขาท่ีเป็นฉาก

หลงั สะท้อนกบัผืนน า้ใส มีอาคารคลาสสิกตัง้อยู่ท่ีปลายทะเลสาบ ซึ่งเป็นอาคารของโรงพยาบาลรักษา  

โรคหอบหืด รอบๆ ทะเลสาบ จะมีร้านอาหาร ร้านให้เช่าอุปกรณ์สกี และลานสกีตัง้อยู่ไม่ไกล ส าหรับ

การทอ่งเท่ียวในชว่งหน้าหนาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ Cortina d'Ampezzo ระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที  ถึงเมือง 

Cortina d’Amprezzo เมืองเล็กๆ ท่ีเคยใช้เป็นสถานท่ีแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชม

เมือง 

 

 

 

 

 
 

 ได้เวลาสมควรเดนิทางกลบัสู่ เมืองโบลซาโน ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
ที่พัก       โรงแรม FOUR POINTS BY SHERATON BALZANO BOZEN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

09.00 น        คณะเดนิทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona)  ระยะทาง 155 กม.ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  2 ชม 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บา่ย น าท่านชมเมืองเวโรนา (Verona)  เป็นเมืองใหญ่และส าคญัเป็นอันดบัสองในแคว้นเวเนโต รองจาก
เมืองเวนิส เมืองเวโรนาได้รับสมญานามว่า “LITTLE ROMAN“ เพราะยงัคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัย
โรมนัไว้อยา่งสมบรูณ์ เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งศิลปะและวฒันธรรม เป็นเมืองขนาดกระทดัรัด 
อบอุ่น ล้อมรอบด้วยสายน า้  ในปี ค.ศ. 2000 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติก็ประกาศให้เวโรนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม    เมืองต้นก าเนิดความรักระดบัโลก 
โรมิโอ จเูลียตตวัละครช่ือดงัจากบทประพนัธ์ของวิลเล่ียม เชคสเปียร์ ชม Casa di Giulieta บ้านของ     

 จูเลียต จากนัน้เดินทางไปชมเมืองสถาปัตยกรรมโบราณของเมืองเวโรนาไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสเอลบา  
(Piazza Alba)  ตลาดกลางเมือง สนามเวโรนา (Verona Arena) 

 
 
 
 
 

Lake Misurina 

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม (5)    เมืองโบลซาโน  คอร์ตนิา– เวโรนา - ลา สเปเซีย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

ได้เวลาสมควรน า น าคณะเดินทางสูเ่มืองลา สเปเซีย (La spezia) ระยะทาง 260 กม. 

 ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชม. 

เย็น         ถึงเมืองลา สเปเซีย น าคณะรับประทานอาหารค ่า    
ที่พัก        โรงแรม  NH La Spezia  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั  
น าคณะนัง่รถไฟมุ่งหน้าสู่ ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) ท่ีแปลว่า The Five Land อนัหมายถึงหมู่บ้าน
เล็กๆ 5 หมู่บ้านท่ีซ่อนตวัอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก ท าเลท่ีตัง้ของทัง้ 5 หมู่บ้านอยู่บนเนิน
หน้าผาสงูชนัและทะเลกว้างใหญ่เป็นฉากหน้า หมู่บ้านทัง้ 5 ประกอบด้วยมอนเตรอสโซ อลั มาเร  เวอร์
นาซซา่  คอร์นีเลีย  มาราโรลา และ ริโอมจัจอเร ปัจจบุนั ชิงเคว เทเร ได้รับการขึน้ทะเบียนจาก Unesco 
ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 ท่ีน่ีจะไม่มีการปลกูสร้างอาคารใหญ่ๆ แตจ่ะเป็นตกึสงูประมาณ 2-3 ชัน้ 
มีโบสถ์ ร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึกขนาดเล็กๆ น่ารักเรียงรายอยูอ่ย่างไม่เป็นระเบียบ แตใ่นความไม่เป็น
ระเบียบของร้านค้ากลบัสร้างเสนห์ให้กบัท่ีน่ีมากขึน้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

   น าคณะนั่งรถไฟเดินทาง เมืองเลวานโต (Levanto)  เป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีมีความสวยงามของภูมิภาคลิกู
เลีย ท่ีส าคญัเมืองนีเ้ป็นท่ีพ านกัของขุนนางคนส าคญัตัง้แต่สมยัอาณาจกัรโรมนั ท าให้มีวิลลาสวย ๆ ตัง้
เรียงรายอยูบ่นเนินเขาพร้อมกนันีย้งัเป็นเมืองท่ีปลกูต้นมะกอกคณุภาพดีท่ีสดุแหง่หนึง่ของอิตาลีก็วา่ได้ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซานตา มาร์เกอริตา ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาเดนิทาง 1 ชม. 
 เพ่ือล่องเรือสู่เมืองปอร์โตฟิโน่ (การลอ่งเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ชมหมู่บ้านตากอากาศช่ือดงัของอิตาลี 
เมืองเล็กน่ารักด้วยบ้านเรือนหลากสีสนัท่ีตัง้อยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวท่ีมีเรือยอร์ช  (YATCH)  
จอดเรียงรายอยา่งเป็นระเบียบ 

วันเสาร์ที่  12 ตลุาคม (6)    ลา สเปเซีย – ซงิเคว เทเร – ปอร์โต ฟิโน  

ด มิลาน 



 

 ได้เวลาสมควรน า น าคณะเดินทางสูเ่มืองลา สเปเซีย (La spezia) ระยะทาง 81  กิโลเมตร 
ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
ที่พัก      โรงแรม  NH La Spezia  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 
 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั  

08.00 น     ออกเดนิทางสู ่เมืองมิลาน ระยะทาง 225 กม. ใช้เวลาเดนิทาง 3 ชม 
11.00 น     น าชมเมืองมิลาน ชมมหาวิหาร Duomo พร้อมพาชมด้านใน มหาวิหารนีใ้ช้เวลาในการก่อสร้าง ทัง้สิน้  

579 ปี ความโดดเด่นของดโูอโมอยู่ท่ียอดแหลมบนหลงัคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมีพระรูปแม่พระท าด้วย
ทองสมัฤทธ์ิขนาดความสูง 4 เมตร ซึ่งเรียกกนัว่า มาดนีูนา (Madunina) อาสนวิหารแห่งนีต้ัง้อยู่ในระดบั
ความสงู 108.5 เมตร จากพืน้ดิน รายล้อมด้วยยอดแหลมอีก135 ยอดท าให้อาสนวิหารดสูง่าและแปลกตา 
ด้านหน้าประดบัด้วยหินออ่นเเกะสลกัอย่าง วิจิตรบรรจงด้วยรูปปัน้นกับญุ รูปเร่ืองราวในพระคมัภีร์อีกกว่า 
3,000 รูป พร้อมพาทกุทา่นชมด้านใน ด้านในมีกระจกสีสวยงามอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

ถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชี ท่ีโดง่ดงัจากภาพโมนาลิซา่ ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณด้านหน้าของ
โรงละครสกาล่าท่ีโดง่ดงัอิสระให้ทา่นถ่ายอปปิง้สินค้าแบรนด์เนมซึง่มีจ าหนา่ยมากมายในบริเวณ กลัเล
เรียวิตโตรีโอ เอมานเูอล หรือจะเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
ที่พัก      โรงแรม Hotel Barcelo Milan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 

วันอาทติย์ที่ 13 ตุลาคม (7)    ลา สเปเซีย - มิลาน  



 

 

 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั  

10.00 น.   เดนิทางสู ่สนามบินมิลานมัลเพนซา  (ระยะทางประมาณ 49 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง ) เพ่ือ      

      เช็คอินและท าคืนภาษี  

14.05 น.    ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ จากสนามบนิ มิลาน มลัเปนซา โดยเท่ียวบนิท่ี  TG941 
 

 
 

05.55 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
  ***************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่  15 ตุลาคม (9)    กรุงเทพฯ 

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม (8)    มิลาน - กรุงเทพฯ 



 

อัตราค่าบริการ 
 

 

 

 

อัตรานีร้วม 

❑ ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัแบบหมู่คณะโดยสายการบนิไทย 
❑ คา่ท่ีพกั 6 คืน ตามรายการ  
❑ คา่ธรรมเนียมวีซ่า  
❑ คา่อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ 
❑ คา่รถโค้ช 45 ท่ีนัง่ ในการเท่ียวชมสถานท่ีตามท่ีระบใุนรายการ 
❑ คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
❑  คา่มคัคเุทศก์ไทยท่ีมีความช านาญ ดแูลตลอดการเดนิทาง  
❑  คา่ทิปมคัคเุทศก์ไทย / คา่ทิปคนขบัรถ / คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน / คา่ทิป Porter ตามโรงแรมตา่งๆ 
❑ คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางไมเ่กินทา่นละ  2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
❑ คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหตกุารณ์เดนิทางไมเ่กินทา่นละ 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)   

อัตรานีไ้ม่รวม 

❑ คา่น า้หนกักระเป๋าเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กิโลกรัม  
❑ คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
❑ คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาท ิคา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ  คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด  มินิบาร์ เป็นต้น 
❑ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (แยกใบเสร็จ 3 ใบ คือ คา่ตัว๋ คา่ทวัร์ และคา่บริการ) 

หมายเหตุ 

❑ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไข
ได้ และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสดุวิสยับางประการ เชน่ ความลา่ช้าของสายการบนิ,การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ เป็นต้น 

 
 
 
 

ส าหรับคณะเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป Economy Class  

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 100,900 บาท 

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม ราคาท่านละ 21,000 บาท 



 

การยกเลิกการเดนิทาง 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 60 วนั คืนคา่บริการ ยกเว้นคา่มดัจ ากบัทางสายการบนิและคา่จองโรงแรมท่ีพกั 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45-60 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดเงินมดัจ างวดแรก 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินทัง้หมด 

หากถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินทัง้หมด  

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ใช้จา่ยในสว่นของคา่บริการประเภท Non-Refund ได้แก่ คา่

มดัจ ากบัทางสายการบิน คา่จองโรงแรมท่ีพกั ฯลฯ 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้า

ของ สายการบิน โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทาง บริษัทฯ หรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย ถกูท าร้าย สญูหาย ความลา่ช้า 

หรือจาก อบุตัเิหตตุา่งๆ ทัง้นี ้บริษัทฯจะค านงึถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั  

2. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดนิทางเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของ ห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็

ตามท่ี กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ทา่นได้ ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น  

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ (15 ทา่น) 

4. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้หรือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทวัร์

เป็นไปใน ลกัษณะเหมาจา่ย  

5. การตอบตกลงรับการใช้บริการ หมายถึงทา่นได้รับทราบเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีทางบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้แล้ว 

 
ตดิต่อสอบถาม  
Website : www.worldexplorer.co.th  Facebook : World Explorer Thailand   Line ID : @Worldexplorer 
โทร 02 631 3467 / 083 130 1801  ใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/03724 
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