
 

 

Switzerland-Italy  12 Days 
            Charming + Unseen Route  

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

ซูริค- กรินเดลวาลด์ –หมู่บ้านเมอเรน -กระเช้าลอยฟ้ายอดเขาซิลธอร์น – หมู่บ้านกิมเมล
วอลด์-หมู่บ้านโบราณเบทแมร์ แอลป์ – ทะเลสาบเบทแมร์– รถไฟสายกรอนเนอร์แกรต –  
เซอร์แมท – เมืองน ้าแร่ลอยเคอร์บาด-โลคาร์โน –หุบเขาล าธารสีมรกต เวอร์ซาสก้า-ลูกาโน- 
เบลลาจิโอ – ทะเลสาบเซอร์มิโอเน่ – เมืองออร์ติเซ่- ทะเลสาบมิซูรีน่า–ทะเลสาบบราย - คอร์ติ

นา ดิ อมัเปซโซ – เวนิส –เกาะมูราโน- มิลาน 
- กรุ๊ปเล็ก เดินทางกรุ๊ปละ 10-15 ท่าน  
- พักโรงแรมดี สะดวกสบาย อาหารด ีหลากหลายประเภท 

- สัมผัสกับเมือง หมู่บ้าน และสถานที ่สวยเลอค่า อันซีนมากมาย สายถ่ายภาพ ห้ามพลาด! 
 

 

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ      
23.30 น.        พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์แถว Q ประต ู8 เจา้หนา้ที่

บรษิัทฯคอยอ านวยความสะดวก 
  *เอกสารทีต่้องใช้ในการเช็คอิน เพือ่เดินทางเข้าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
  - หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
  - วีซ่าเชงเกน้ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

- เอกสารยืนยนัการฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม ยี่หอ้ใดก็ได ้
- ผลรับรองการตรวจเชือ้โควิด-19 ทีม่ีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ช่ัวโมง
ก่อนการเดินทาง 

 

วันทีส่องของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โดฮา – ซูริค – กรินเดลวาลด ์- กรินเดลวาลด ์เฟิรส์     
 
 
 
 
 

ก าหนดวันเดินทาง 
20 - 31 มี.ค. / 5-16 เม.ย. , 29 เม.ย.- 10 พ.ค./11- 22 พ.ค. / 1-12 มิ.ย. 2565 



 

02.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงโดฮา โดยสายการบินการต์้าแอรเ์วย ์เที่ยวบินที ่QR 0837 (ใชเ้วลาเดินทาง 
6 ชั่วโมง 50 นาที)  

05.35 น. เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการต์า้ 
08.05 น. ออกเดินทางสู ่ซูรคิ  ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เท่ียวบินท่ี QR 0095 (ใชเ้วลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 

นาที) 
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินซูรคิ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
14.00 น. ออกเดินทางสู ่กรินเดลวาลด ์เมืองตากอากาศที่สวยงาม น าท่านเดินทางสู่สถานี Grindelwald 

First (Top of adventure) หน่ึงในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สดุแห่งหนึ่งใน
สวิสเซอรแ์ลนด ์

 น าคณะ น่ังกระเช้าลอยฟ้า ขึน้พิชิตยอดเขา เมื่อถึงดา้นบนสถานี First ซึ่งเป็นจดุพกัผ่อนชมวิว 
ตากอากาศ มีรา้นอาหารใหบ้รกิาร สัมผัสประสบการณอ์ันแปลกใหม่ กบัการเดินลงหน้าผา 
First Cliffwalk (ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาท)ี เพือ่เดินลงมาชมวิวหน้าผา พร้อมจุดชมวิว
100 ล้าน มมุมหาชนของกรนิเดลวาลดเ์ฟียส ซึ่งท่านจะไดช้มวิวแบบพาโนรามา และดา้นลา่ง
สามารถมองเห็นตวัเมือง Grindelwald ไดอ้ย่างชดัเจน 

 จะมีกิจกรรมดีๆ ส าหรบันกัท่องเท่ียวมากมาย นอกจากเดินบนหนา้ผา First Cliff Walk แลว้ ท่าน
ยงัสามารถสมัผสัความสนกุสนานกบัการ นั่งชิงชา้โหนลงเขามากบั First flyer (ไม่รวมใน
ค่าใชจ้่ายทวัร)์ 

 **กรณีทีก่ระแสลมแรง หรือซ่อมบ ารุงกระเช้า ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทางบริษัทฯจะ
คืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้ และเราจะน าท่านเดินเล่นในตัวเมืองแทน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม... หรือเทียบเท่า   

วันทีส่ามของการเดินทาง กรินเดลวาลด ์-กระเช้าลอยฟ้ายอดเขาชิลธอรน์ – หมุ่บ้านเมอเรน-หมู่บ้านกิ
มเมลวาลด ์–กรินเดลวาลด ์     

 
 
 
 
 
 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั 
09.00 น. จากนัน้ น าขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์ ซึ่งจะเห็นวิวทิวทศันท์ี่น่าตื่นตาตื่นใจมาก 

เห็นแนวเทือกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดทางสลบักบัวิวของหมู่บา้นชนบทเบือ้งลา่ง กระเชา้
ไฟฟ้าสูย่อดเขาชิลธอรน์  ถือว่าเป็นเสน้ทางที่ยาวท่ีสดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์ถา้นบัจาก 
Gimmmelwald  จนถึงสถาน ีSchilthorn อนัเป็นสถานีปลายทางที่ระดบัความสงู 2,970 เมตร 
จากระดบัน า้ทะเล ยอดเขาชิลธอรน์ เป็นที่รูจ้กัของนกัท่องเท่ียวทั่วโลกเมื่อ ภาพยนตรเ์จมสบ์อนด ์
007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมหมู่บา้นแสนสวย 2 แห่งคือ หมู่บ้านเมอเรน และ กิมเมลวาลด ์เน้นการเดินท่องเทีย่วไป

ชมวิวตามจุดต่างๆ เอาใจสายถ่ายภาพ สายโพสท่า สายโซเชียล เดินไปถ่ายไป เพราะที่แห่งนี ้
วิวหลักล้าน ชมพเูขาหิมะใหญ่โตเป็นฉากรอบบรเิวณหมู่บา้น วิวทุ่งหญา้ก็มีใหเ้ห็นตลอดแนว
หมู่บา้น  จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองกรินเดลวาลด ์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม ... หรือเทียบเท่า   

วันทีส่ี่ของการเดินทาง กรินเดลวาลด ์– น่ังกระเช้าลอยฟ้าหมู่บ้านโบราณเบทแมร ์แอลป์ – ทะเล
สาบเบทแมร ์– เซอรแ์มท      

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั 

                        เดินทางขึน้สูห่มู่บ้านโบราณเบทแมร ์แอลป์ โดยกระเช้าลอยฟ้า น าท่านเดินเทา้ไปชม
ทะเลสาบเบทแมร ์แสนสวย ท่ีซ่อนตวัอยู่ในหบุเขา   

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองเซอรแ์มท เมืองสกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทัง้

ปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่, จกัรยาน และการเดิน
เท่านัน้  เดินทางถึงเมืองเซอรแ์มท อิสระทกุท่านเดินเลน่ชมวิว ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  



 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม ... หรือเทียบเท่า   

วันทีห้่าของการเดินทาง เซอรแ์มท – รถไฟสายกรอนเนอรแ์กรต – แช่น าแร่ เมืองลอยเคอรบ์าด    

 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั 

ออกเดินทางสูเ่มืองเซอรแ์มท เมืองสกีรีสอรท์ยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทัง้
ปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท์ี่ใชน้ า้มนัเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใชร้ถแบตเตอรร์ี่, จกัรยาน และการเดิน
เท่านัน้  เดินทางถึงเมืองเซอรแ์มท จากนัน้น าท่านโดยสารรถไฟสายกรอนเนอรแ์กรตเพ่ือไปยงั
จดุชมวิวยอดเขามตัเตอรฮ์อรน์ อิสระทกุท่านเดินเลน่ชมวิว ถ่ายรูป  

เท่ียง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย               ออกเดินทางสูเ่มืองลอยเคอรบ์าด (Leukerbad) ในแควน้วลัเลส่ ์ไดร้บัการขนานนามว่า The 

largest alpine thermal spa in Europe แหลง่น า้แรธ่รรมชาติที่โด่งดงัที่สดุในเขตเทือกเขาแอลป์ 
น าท่านเขา้สู ่BURGERBAD THERME ที่ใหบ้รกิารอาบน า้แรแ่ละสปาใหญ่และทนัสมยัที่สดุของ
เมือง สระน า้แรก่ว่า 10 แห่งภายในศนูยบ์รกิารแห่งนี ้อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบั Indoor & 
Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ในอณุหภมูิความรอ้นระหว่าง 28-43 องศาเซลเซียส 

เย็น                รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม ... หรือเทียบเท่า   

วันทีห่กของการเดินทาง เมืองลอยเคอรบ์าด– โลคารโ์น – หุบเขาเวอรซ์าสก้า -ลูกาโน    

 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั 



 

 เดินทางสู ่โลคารโ์น (Locarno) เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของคนสวิตเซอรแ์ลนด ์นิยมมา
พกัในช่วงฤดรูอ้น ซึ่งเป็นเมืองที่มีจดุเด่นในเรื่องทะเลสาบมาโจเร่ ที่ใหญ่และมีความสวยงาม
มาก  ซึ่งเมืองนีอ้ยู่ทางตอนใตต้ิดกบัประเทศอติาลี บรรยากาศ อาคารสถานที่ อาหารและภาษา
พดูไดอ้ิทธิพลของอิตาลีมาโดยตรง  

เท่ียง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
าย น าท่านเดินทางเขา้สู่หุบเขา เวอรซ์าสก้า (Verzasca Valley) (ประมาณ 30 นาที)   หบุเขาที่มีล  า

ธารสีมรกต และมีความใสจนมองเห็นพืน้ดา้นลา่ง อิสระใหท้่านชมวิวและถ่ายรุป จากนัน้เดินทาง
ประมาณ 5 นาทีสู่หมู่บ้าน Lavertezzo เป็นหมู่บา้นหลกัในการเที่ยวชมหบุเขาล าธารแห่งนี ้ ให้
ท่านเดินชมล าธารและ ถ่ายรูปกับสะพานหนิเก่าแก่ (Ponte dei Salti) ซึ่งถกูสรา้งขึน้ศตวรรษที่ 
17 ใหท้่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองลกูาโน (LUGANO) เมืองรมิทะลสาบที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ให้
ท่านเดินเล่นริมทะเลสาบ ลกูาโน หน่ึงในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและสวยงามของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม ... หรือเทียบเท่า   

วันที่เจ็ดของการเดินทาง ลูกาโน -เบลลาจิโอ – เซอร์มิโอเน่ – เมืองออรต์ิเซ่      
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั 
 เดินทางสูเ่มืองเบลลาจิโอ (BELLAGIO) เมืองเล็กๆ ติดทะเลสาบโคโม่(COMO) อยู่ทางตอน

เหนือของประเทศอิตาลี ไม่ไกลจากพรมแดนสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
เดินทางถึง เมืองเบลลาจิโอ เป็นเมืองเล็กๆ แต่น่ารกั สวยงาม มีเอกลกัษณ ์ลกัษณะของเมืองจะ
เป็นทางเดินขึน้บนัได ซึ่งจะมีรา้นคา้ต่างๆ ตัง้เรียงรายใหค้ณุไดเ้พลิดเพลินกบัรา้นขายของที่ระลกึ 
เครื่องใช ้ของตกแต่งบา้น รา้นขายชีส และอีกมากมาย 



 

เท่ียง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองเซอรม์ิโอเน่ (SIRMIONE) เป็นเมืองเก่าแก่อายนุบั 2000 ปี ดว้ยลกัษณะ

ภมูิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการด์า (LAKE GARDA) ที่สวยงาม ชมความ
สวยงามของวิวทิวทศันข์องทะเลสาบ เป็นทะเลสาบน า้จืดที่เกิดจากน า้แข็งละลายจากเทือกเขา
แอลป์ ดงันัน้ซีรม์ิโอเน่ จึงถกูลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้สองดา้น ถึงแมซ้ีรม์ิโอเน่จะเป็นแค่เมือง
เล็กๆ แต่ก็มีเสน่หด์งึดดูใจนกัท่องเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี ทัง้ยงัมีหนา้ปราสาทเก่าแก่ของเมือง THE 
SCALLGER OF SIRMIONE สรา้งในปี 1277 เมืองนีเ้คยอยู่ในการปกครองของตระกลู Scaliger 
จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สูเ่มืองออรต์ิเซ่ (ORTISEI) เมืองแห่งศนูยก์ลางของการท่องเที่ยวใน
แถบอทุยานโดโลไมท ์ที่อยู่ในหบุเขา มีเทือกเขาลอ้มรอบสวยงามยิ่งนกั เดินทางถึง เมืองออรต์ิเซ่ 
อิสระใหท้่านพกัผ่อนเพลิดเพลิน กบัอากาศอนับริสทุธ์ิ ชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงามแปลกตา 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ที่พกั  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม ... หรือเทียบเท่า   

วันทีแ่ปดของการเดินทาง เมืองออรต์ิเซ่ - ALPE DI SIUSI –  ทะเลสาบมิซูรีน่า–ทะเลสาบบราย - เมือง
คอรต์ินา ดิ อัมเปซโซ      

 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั 
 จากนัน้น าท่าน น่ังกระเช้าขึน้สู่บนเนินเขาทีเ่รียกว่า ALPE DI SIUSI น าท่านชมวิวทิวทศันบ์น

ทุ่งหญา้ราบเลียบบนภเูขา ที่ไดข้ึน้ช่ือว่ากวา้งใหญ่ที่สดุในยโุรป สมัผสัความงดงามอนัน่า
มหศัจรรยข์องดินแดนเทือกเขาโดโลไมท ์จากมมุสงูโดยรอบดา้น ชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของหบุ
เขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขา
แหลมชนัเป็นจดุเด่นมีเสน้ทางเดินลดัเลาะ สูจ่ดุชมวิวต่างๆ อิสระใหท้่านเก็บภาพสวยๆ อนัน่า
ประทบัใจ ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านนั่งกระเชา้กลบัลงสูด่า้นลา่ง  



 

หมายเหตุ :การน่ังกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อ านวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้น่ังกระเช้าเพือ่ความปลอดภัย หรือหากกระเช้าปิดเน่ืองใน
โอกาสตา่งๆโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการน่ังกระเช้า 
 
จากนัน้เดินทางสู ่น าท่านชม ทะเลสาบบราย (Braies) ซึ่งตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ FANES 
SENNESBRAIES เขตป่าสงวนท่ีใหญ่ที่สดุใจกลางเทือกเขาโดโลไมทเ์พ่ือชมความงดงามของ 
ทะเลสาบบราย Braies อสิระใหท้่านไดช้มและเก็บภาพความประทบัใจ 

เท่ียง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู ่ทะเลสาบมิซูรีน่า (LAKE MISURINA) เป็นทะเลสาบอยู่บนภเูขาสงูที่เรียกได้

ว่าเป็นสวรรคบ์นดินเลยทีเดียว ดว้ยบรรยากาศของทอ้งฟ้า มีภเูขาสงูเป็นฉากหลงัสวยงาม 
มองเห็นวิวทิวทศันย์ิ่งใหญ่อลงัการของทะเลสาบ ทิวสนดา้นขา้ง อาคารสีเหลืองทอง และที่ส  าคญั
สถานท่ีแห่งนีอ้ากาศบรสิทุธ์ิมากจนไม่ควรพลาดท่ีจะสดู ใหเ้ต็มปอด ในฤดหูนาวหิมะจะปกคลมุ
หนาทั่วทัง้บริเวณ น า้จะกลายเป็นน า้แข็งหนากว่า 50 ซม. และใน ฤดรูอ้นอากาศจะเย็นสบาย
เหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจ และยงัเคยใชเ้ป็นที่จดัการแข่งขนังาน โอลิมปิค   ฤดหูนาวปี 1956 
อีกดว้ย อิสระใหท้่านถ่ายภาพความงดงามตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองคอรต์ินา ดิ อมัเปซโซ(CORTINA D’AMPEZZO) เมืองสกีรีสอรท์ 
ที่อยู่ในอทุยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท ์เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ไดร้บั
การยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกีรีสอรท์ท่ีดีที่สดุในโลก เคยใชเ้ป็นสถานที่จดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดู
หนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร ์เจมส ์บอนด ์007 ตอน For Your Eye 
Only เมืองนีอ้ยู่สงูจากน า้ทะเล 1,219 เมตร ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น ไข่มกุแห่งเทือกเขาโดโล
ไมท ์ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม ... หรือเทียบเท่า   

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง คอร์ตินา ด ิอมัเปซโซ – เวนิซ        
 
 
 
 
 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองเวนิส (VENICE) หน่ึงในเมืองที่สวยที่สดุในอิตาลี เป็นเมืองท่ีรูจ้กักนัใน

ดา้นของความเจรญิรุง่เรืองทางประวตัิศาสตร ์และศิลปะที่ไดร้บัหลายฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอา
เดรียตรกิ (Queen of the Adriatic) 

เท่ียง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  อิสระให้ท่านชมเมืองเวนิส 
  เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม ... หรือเทียบเท่า    

วันทีส่ิบของการเดินทาง เวนิซ –เกาะมูราโน – มลิาน       
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู ่เกาะมูราโน่ (Murano) ตัง้อยู่ไมไ่กลจากเมืองเวนิส โดดเด่นดว้ยอาคาร

บา้นเรือนหลากสีเรียงราย และโบราณสถานซึ่งสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างเช่น โบสถ ์หอ
นาฬิกา และพระราชวงัเก่า อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลิตเครื่องแกว้ที่มีความวิจิตรบรรจงและมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ที่นี่จึงเป็นแหลง่ของช่างฝีมือเครื่องแกว้ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของโลก อิสระ
ใหท้่านเดินเที่ยวชมเกาะ 

เท่ียง               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  เดินทางสู ่กรุงมิลาน (MILAN) เป็นเมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลีตัง้อยู่บรเิวณที่ราบ

ลอมบารด์ีที่มีชื่อเสียงในดา้นแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถกูจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชั่นในลกัษณะ
เดียวกบั นิวยอรก์ ปารีส ลอนดอน และโรม เป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคญั และทนัสมยัที่สดุในอิตาล ี
เดินทางถึง กรุงมิลาน น าท่าน ถ่ายภาพกบัโบสถด์โูอโม่แห่งมิลาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยโุรป 
เป็น  ศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งตัง้แต่ปี 



 

ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ ์ก็คือการตกแต่งประดบัประดาที่เนน้ความหรูหราอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะรูปป้ันรอบตวัอาคาร มีจ านวนกว่า 3,000 ชิน้  

  เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม ... หรือเทียบเท่า   

วันทีส่ิบเอ็ดของการเดินทาง มิลาน – สนามบิน – โดฮา       
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั 
 เดินทางสูแ่กลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2  (Galleria Vittorio Emmanuele II)ชอ้ปปิ้งอา

เขตที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนั่งเลน่ของเมืองมิลาน เพราะ
นอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมีรา้นกาแฟที่เรียกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ 
สามารถนั่งจิบคาปชูิโน นั่งดหูนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ทนัสมยั อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ตาม
อธัยาศยั  จากน้ันน าท่านท าการตรวจเชือ้ Covid-19 ส าหรับการขึน้เคร่ือง (ไม่รวมในค่า
ทัวร)์ ซึ่งจะตอ้งใชเ้วลารอผลประมาณ 1 ชั่วโมง 
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน   

12.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินมิลานเพ่ือท าการเช็คอิน  
15.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินมิลาน โดยเที่ยวบิน QR128 (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 45 นาที) 
23.35 น. เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการต์า้ แวะเปลี่ยนเครื่อง  

วันทีส่ิบสองของการเดินทาง โดฮา – กรุงเทพฯ        
02.20 น. ออกเดินทางจากถึงสนามบิน Hamad International Airport เท่ียวบิน QR836 (ใชเ้วลาเดินทาง 6 

ชั่งโมง 20 นาที) 
12.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

****************************************** 
*หมายเหตุ การเดินทางเขา้ราชอาณาจกัรไทย ในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่านจะตอ้งจองโรงแรม 

ASQ (การกกัตวัแบบทางเลือก) เป็นเวลา 1 วนั โดยท่านตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง (ไม่รวมในค่าทวัร์) 
ใหจ้องหอ้งพกัตรงกบัโรงแรมฯ เม่ือทราบวนัท่ีเดินทางถึงประเทศไทย   

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงเวลาของสายการ
บิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลีย่นแปลงนี ้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของ ผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
โปรแกรมนีจ้ัดขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวเป็นหลกั นอกจากนีก้ารเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย ต้องเป็นไป
ตามค าส่ังของทางคณะกรรมการควมคุมโรค ณ เวลานั้น ซ่ึงทางผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง 
เช่นการจองที่พักส าหรับการกกัตัวเอง (ASQ) ก่อนการเดินทาง ทางบริษัททัวร์ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผลการ



 

ตรวจเช้ือ Covid-19 เป็นบวก ซ่ึงท าให้ท่านไม่สามารถขึน้เคร่ืองได้ ตามกฎของทางสายการบิน และจะไม่
รับผิดชอบจากผลข้างเคียงที่เกดิขึน้จากการฉีดวัคซีน***  

 

 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส าหรับผูเ้ดินทาง  10 ท่าน ข้ึนไป 
➢ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน)                                         ท่านละ 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว                   หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 

         189,990.- 
                    
                   35,000.-                                                                                       

ค่าทัวร์รวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน BKK-DOHA-ZURICH-//MILAN-DOHA-BKK  
✓ ค่ารถโคช้ ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารทกุมือ้ตามระบใุนโปรแกรม 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ ตามระบไุวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด)์ ส  าหรบัหนงัสือเดินทางประเทศไทย 
✓ ค่าไกดค์นไทย/คนขบัรถ คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุตั้งแต่75ปีขึน้ไป) 
 

ค่าทัวร์ไม่รวม 
 ค่าตรวจเชือ้ Covid-19 ส าหรับการเดินทาง Fit to Fly (ไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนการเดินทาง) ส าหรับการ

เดินทางออกจากประเทศไทย 
 ค่าใชจ้่ายส าหรบัการกกัตวั 1 วนั (ASQ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัมาตรการณข์อง ศ.บ.ค. ในขณะนัน้ 
 ค่าทิปไกด/์คนขบัรถฯ ตลอดการเดินทาง  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่ งมาในห้องพัก

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบรษิัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

 

การจองทัวร์ 
➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 50,000.- บาท/ท่าน (เพื่อ

เป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหน้า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 



 

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอยีดดังนี้ 

 
 

 
 

การยกเลกิ  
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 50,000.- บาท 
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั ▪ หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 
หมายเหตุ 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า  4 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
▪ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ี

ท่องเที่ยวอื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  
▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พัก

ในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
ฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร ้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

▪ รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบน
เครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่ เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

▪ ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทวัรน์ัน้ๆ ยืนยนัการ
เดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลิก 
บรษิัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรบัเปลี่ยนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคมุทางบรษิัทจะไม่
รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สัน้ 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขที่บรษิัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
▪ บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ ในระหว่างการเดินทาง 



 

 

การเดินทางเป็นครอบครัว  
▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  
4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 
หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและ

เงือ่นไขทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


