Hub Group
อิตาลี โดโลไมทต์ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
เมนดริซิโอ เวโรน่ า ซานตา มาดดาเลน่ า โบลซาโน่
พาร์มา มองเทรอซ์ เวเว่ย์ โลซานน์ เจนี วา โคโม่ มิลาน

พิ เศษ ชมเทือกเขาโดโลไมต์ และขึน้ Glacier 3000
วันแรก
17.00 น.
21.25 น.
วันที่สอง
00.50 น.
03.35 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทาการ
เช็คอินตั ๋ว
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเ รตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ - มิ ลาน – เวโรน่ า
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK101 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

08.15 น.

กลางวัน

เย็น
วันที่สาม
เช้า

เดิน ทางถึ ง สนามบิ น มิ ล าน ผ่ า นพิธ ีต รวจคนเข้า เมือ ง
เรีย บร้ อ ยแล้ ว ออกเดิน ทางไปยัง จุ ด หมายแรกของการ
เดินทางทีเ่ มือง มิ ลาน เพื่อเทีย่ วชมแลนด์มาร์กของเมือง ณ
จัตุรสั กลางเมือง (Piazza del Duomo) ที่จตั ุ รสั แห่งนี้โดด
เด่นนัน้ นอกจากจะเป็ นศูนย์กลางเมืองแล้ว ก็ดว้ ยเพราะเป็ น
สถานที่ต ัง้ ของ มหาวิ ห ารมิ ลาน (Milan Cathedral) มหา
วิห ารประจ าเมือ งขนาดใหญ่ แ ห่ งนี้ ค ือ โบสถ์ท่ีใ หญ่ ท่สี ุ ด ใน
ประเทศอิตาลี เด่นด้วยศิ ลปะแบบโกธิคทีต่ กแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจานวนมากถึง 135 ยอด พร้อม
ด้วยรูปแกะสลักจากหินอ่อนจานวนมากที่ประดับอยู่โดยรอบ ที่บริเวณจัตุรสั แห่งนี้ยงั มีส ั ญลักษณ์เด่นอยู่
นัน่ ก็คอื อนุสาวรียพ์ ระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 (Monument to Vittorio Emanuele II) อนุ สาวรียแ์ ห่งนี้ได้
ถูกสร้างขึน้ ในปี 1896 เพื่อเป็ นเกียรติแด่พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2 ผูท้ ่ไี ด้ขน้ึ เป็ นกษัตริยอ์ งค์แรก
ของอิตาลีในปี 1861 เป็ นรูปปั น้ ทรงม้าในอิรยิ าบถกาลังออกรบอยู่บนแท่นหินอ่อน
**อิ สระช้ อปปิ้ งแบบเต็มที่ ** ณ ห้ างสรรพสิ นค้า Galleria Vittorio Emanuele II ตัง้ อยู่ทางฝั ง่ ขวาของ
มหาวิหารมิลาน เป็ นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ท่สี ุดในอิตาลี โดยสร้างขึน้ ในปี 1877 มากมายด้วยร้านค้า
ร้านอาหาร มากมายในอาคารขนาด 4 ชัน้ สองข้างทางเดินกว้าง ที่โดดเด่นมากก็คอื หลังคาทรงโดมเป็ น
กระจกใส ทาให้สามารถช้อปปิ้ งได้ในทุกสภาพอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่เมือง เวโรน่ า (Verona) ประเทศอิตาลี 1 ใน 7
หัวเมืองหลักทางภูมภิ าคตอนเหนือของอิตาลี ด้วยเพราะเวโรน่ า
นัน้ มากด้วยอาคารสถาปั ตยกรรม พร้อมด้วยศิลปะชัน้ เยีย่ มทีไ่ ด้
ถู ก อนุ รกั ษ์เ อาไว้อ ย่างดี และมีจุด เด่ นด้านการเป็ น เมือ งแห่ ง
เทศกาลและงานแสดงต่างๆ เกือบตลอดทัง้ ปี จึงทาให้เป็ นหนึ่ง
ในเมืองจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวจากทัวโลก
่
นาท่านชม
แลนด์ ม าร์ ก ของเมือ งที่พ ลาดไม่ ไ ด้ บ้ า นจู เ ลี ย ต (Juliet’s
House) บ้านโบราณทีส่ ร้างตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 แห่งนี้เชื่อกันว่าเป็ นบ้านของจูเลียต หนึ่งในตัวเอกจากบท
ละครชื่อดังของ เชคสเปี ยร์ เพราะบ้านแห่งนี้เป็ นบ้านของตระกูล Capello ทีค่ ล้ายคลึงกับนามสกุลของจู
เลียตนันเอง
่
ตัวบ้านนัน้ ได้ถูกดูแลและอนุรกั ษ์เอาไว้อย่างดี ระเบียงทีเ่ ป็ นจุดเด่นนัน้ ได้ถูกสร้างเสริมเข้ามา
ในศตวรรษที่ 20 พร้อมด้วยรูปสลักบรอนซ์ของจูเลียต นักท่องเทีย่ วจากทัวโลกมั
่
กแวะเวียนกันมาเพื่อชม
บ้านทีเ่ หมือนสัญลักษณ์ของความรักอันยิง่ ใหญ่นนเอง
ั่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Hotel Cristallo Verona หรือระดับเดียวกัน
เวโรน่ า – ซานตา มาดดาเลน่ า – โบลซาโน่ – เวโรน่ า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง ซานตา มาดดาเลน่ า (Santa Maddalena) เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาทางตอนเหนือ
ของอิตาลีทต่ี งั ้ อยู่ทค่ี วามสูงถึง 1,339 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง เป็ นเมืองยอด
นิยมในช่วงฤดูหนาว เพราะมีเส้นทางสกีสวยๆ และมีสกีลฟิ ต์ขน้ึ ไปยังภูเขาด้าน และถ้าเป็ นช่วงฤดูใบไม้

กลางวัน

ผลิและฤดูรอ้ นทีเ่ มืองซานตา มาดดาเลน่าแห่งนี้กจ็ ะแปรเปลีย่ น
เป็ นทุ่ งหญ้า สีเ ขีย วสดใส สดชื่น สบายตา น าท่ านถ่ า ยรูปกับ
โบสถ์ซ านตา มาดดาเลน่ า (Santa Maddalena Church)
สัญ ลัก ษณ์ ส าคัญ ของหมู่ บ้ า นแห่ ง นี้ ต ัง้ อยู่ บ ริเ วณตีน ภู เ ขา
Ruefen เ ป็ น โ บ ส ถ์ ที่ อุ ทิ ศ แ ด่ เ ซ น ต์ ม า ด ด า เ ล น่ า ( St.
Maddalena) เป็ น สิ่ง ก่ อ สร้างที่อ ยู่คู่เ มือ งมาไม่ต่ ากว่า 600 ปี
ด้านในนัน้ ออกแบบและตกแต่ งด้ว ยศิล ปะสไตล์บาโรคอย่าง
วิจติ รงดงาม จากนัน้ นาท่ านสู่เมือง โบลซาโน่ (Bolzano) หัว
เมือ งหลัก ในเขตจังหวัด เซาท์ไ ทโรล (South Tyrol) ที่ต งั ้ อยู่
ทางตอนเหนือของอิตาลี โบลซาโน่ เป็ นเมืองใหญ่ทร่ี ายล้อมไป
ด้วยเทือกเขาสูง สวยงามด้วยทิวทัศน์ ของเทือกเขาโดโลไมต์
ที่ต งั ้ ตระหง่านเป็ นเหมือ นพื้นหลังสวยๆ ให้กบั เมือ ง และยัง
สาคัญด้วยการเป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และระหว่างการเดินทางไปยังเมือง
โบลซาโน่ นัน้ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์สวยๆ ของเทือกเขาชื่อดังของอิตาลี โดโลไมต์ (Dolomite) เทือกเขา
ใหญ่ทท่ี อดตัวยาวในฝั ง่ ตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี กินพืน้ ทีก่ ว้างในจังหวัด เบลลูโน่ (Belluno), เซาท์
ไทโรล (South Tyrol) และ เทรนติโน่ (Trentino) เทือ กเขาโดโลไมต์นัน้ เกิดขึ้นมานานกว่า 280 ล้านปี
ในช่วงทีท่ วีปยุโรปและทวีปแอฟริการวมเข้าด้วยกัน หนึ่งในเอกลักษณ์เด่นของเทือกเขาโดโลไมต์คอื มียอด
เขาหินมีสซี ดี จาง และมีรูปร่างแปลกตา ไม่ว่าจะเป็ นยอดแหลม เป็ นแท่งๆ หรือจะเป็ นหยัก คละกันไป
ตลอดแนวเทือกเขา ปั จจุบนั เทือกเขาโดโลไมต์ขน้ึ ชื่อทัง้ ในเรื่องความยิง่ ใหญ่ของเทือกเขา การเป็ นพืน้ ที่
เล่ นสกียอดนิยมในช่วงฤดูห นาว ทัง้ ยังเป็ นสถานที่ยอดฮิต สาหรับกิจกรรมไต่เ ขา เดินป่ า เล่ นร่มร่อ น
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น ในปี 2009 เทือกเขาโดโลไมต์ก็ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก้ไปเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมือง โบลซาโน่ (Bolzano) ที่นอกจากทิวทัศน์แสนงามของเทือกเขาโดยรอบแล้ว เมือง
โบลซาโน่ ยงั มีสถานที่ท่องเทีย่ วอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็ นย่านเมืองเก่าทีน่ ่ าค้นหา พิพธิ ภัณฑ์
หรือปราสาทโบราณที่กระจายอยู่ทวบริ
ั ่ เวณเมือง นาท่านสู่ จัตุรสั วอลเทอร์ (Walther Square) ที่ตงั ้ อยู่
ใจกลางย่านเมืองเก่า แรกเริม่ เดิมทีนนั ้ จัตุรสั แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึน้ ในบริเวณไร่องุ่นของขุนนางตระกูลหนึ่ง
ในปี 1808 แต่ต่อมากษัตริยแ์ มกซิมเิ ลียนได้ซ้อื พืน้ ทีน่ ัน้ ไว้และมอบให้แก่เมืองโบลซาโน่ เพื่อใช้เป็ นจัตุรสั
กลางเมือง หลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารสร้างอาคารบ้านเรือนขึน้ โดยรอบดังในปั จจุบนั จุดเด่นของจัตุรสั แห่งนี้ ก็
คืออนุ สาวรีย์ Walther Von der Vogelweide ทีเ่ ป็ นรูปปั ้นสีขาวสะอาดตัง้ ตระหง่ายอยูก่ ลางจัตุรสั สร้างขึน้
เพื่อระลึกถึงนักกวีช่อื ดัง นอกจากจะเคยเป็ นศูนย์กลางเมืองมาช้านานแล้ว จัตุรสั แห่งนี้ยงั เป็ นสถานทีจ่ ดั
งานเทศกาล พาเหรด และตลาดคริสต์มาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีกด้วย และในบริเวณเดียวกันนี้ยงั มี
อีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองคือ มหาวิ หารแห่ งโบลซาโน่ (Cathedral of Bolzano) ทีโ่ ดดเด่นด้วยศิลปะ
สไตล์โรมาเนสก์และโกธิคนัน้ ได้เริม่ สร้างขึน้ ครัง้ แรกในช่วงศตวรรษที่ 4 ก่อนจะมีการต่อเติมเสริมสร้างจน
กลายเป็ นโบสถ์หลังใหญ่ท่เี ป็ นศูนย์รวมของชาวคริสต์ในโบลซาโน่ และแม้จะได้รบั ความเสียหายจาก
ระเบิดในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แต่ก็ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ ด้านในก็งดงามไม่แพ้กนั ด้วย

เย็น
วันที่สี่
เช้า
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วันที่ห้า
เช้า

ศิลปะแบบโกธิคทีบ่ รรจงสรรค์สร้างขึน้ มาในทุกๆ ส่ วนของโบสถ์แห่งนี้ จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่เมือง
เวโรน่ า (Verona)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Cristallo Verona หรือระดับเดียวกัน
เวโรน่ า – พาร์มา – เซอร์ราวิ ลล์ สคริ เวีย – ทูริน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง พาร์มา (Parma) เมือ งทางตอนเหนือของอิต าลีท่โี ด่งดังด้วยการเป็ นเมืองแห่ง
สถาปั ตยกรรมสวยๆ ศิลปะ แฮมและชีสชัน้ ดี แถมด้วยตัวเมืองและทัศนียภาพโดยรอบทีง่ ดงามไม่แ พ้เมือง
ไหนๆ ที่เ มือ งพาร์มานี้เ ป็ นเมือ งที่มปี ระวัติการตัง้ ถิ่นฐานมาตัง้ แต่ ยุค บรอนซ์ ก่อ นจะค่อ ยๆ เจริญ ขึ้น
เรื่อยมาและกลายเป็ นหัวเมืองหลักในช่วงศตวรรษที่ 8 และคงความสาคัญเรื่อยมาจนถึงปั จจุบนั ทาให้
ภายในเมือ งนัน้ มากไปด้ว ยพิพ ิธ ภัณ ฑ์ โบสถ์ใ หญ่ และปราสาทมากมาย น าท่ า นสู่ จัตุรสั การิ บลั ดิ
(Piazza Garibaldi) จัตุรสั ใหญ่ท่เี ป็ นทัง้ ย่านใจกลางเมืองของพาร์มา และศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมือง
เป็ นจุดหมายยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง จัตุรสั นี้ ได้ถูกสร้างขึ้น
แทนทีโ่ รมันฟอรัมซึง่ ยังสามารถเห็นร่องรอยของยุคโรมันได้ในบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็ นโรงละครโรมันและอัฑ
จันทร์ อาคารสีเหลืองสะดุดตาทีต่ งั ้ อยู่ใจกลางจัตุรสั นัน้ ได้ถูกสร้างขึน้ ในปี 1221 เพื่อใช้เป็ น ที่ ว่าการเมือง
(Governors Palace) ก่อนจะมีการต่อเติมหอคอยสไตล์บาโรคและหอนาฬิกาเข้ามาในภายหลังในปี 1470
จัตุรสั แห่งนี้ยงั รายล้อมไปด้วยคาเฟ่ ร้านอาหาร และร้านค้ามากมายให้เลือกดูเลือกซือ้ ของเป็ นทีร่ ะลึกกลับ
บ้านตามใจชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง เซอร์ราวิ ลล์ สคริ เวีย (Serravalle Scrivia)
***อิ สระอาหารเย็น เพื่อให้ ท่านได้ ช้ อปปิ้ งอย่างเต็มที่ ** ณ แมคอาเธอร์เกล็น เอาท์เล็ต เซอร์รา
วิ ลล์ (McArthurGlen Outlet Serravalle) อีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมทีไ่ ม่ควรพลาด ภายใน
มีร้านค้าพร้อ มให้บริก ารและเลือกซื้อ มากถึง 240 ร้านค้าแบรนด์ดงั จากทัวโลก
่
ไม่ว่าจะเป็ น Armani,
Bally, Boggi Milano, Burberry, Camper, Diesel, Fendi, Gucci, Puma และอี ก มากมาย พร้ อ มด้ ว ย
ข้อเสนอชัน้ ดีดว้ ยการลดราคาสูงสุด 70% ให้ได้ชอ้ ปปิ้ งกันได้อย่างจุใจ
จากนัน้ นาท่านสู่เมือง ทูริน (Turin) อีกหนึ่งหัวเมืองใหญ่ทางภาคเหนือของอิตาลี เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญ
อย่างมากในด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และเคยเป็ นถึงเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศอิตาลี เมืองทูรนิ
นัน้ มากมายไปด้วยประวัตศิ าสตร์เก่าแก่ กรุ่นด้วยกลิน่ อายของวัฒนธรรมทีล่ น้ เหลือ และยังเป็ นเมืองทีจ่ ะ
สามารถพบเห็นสถาปั ตยกรรมจากหลายยุค หลายสไตล์ได้เกือบทัวทุ
่ กมุมเมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Novotel Turin หรือระดับเดียวกัน
ทูริน - โกล เดอ ปิ ยง – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิ ลยง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ โกล เดอ ปิ ยง (Col du Pillon) เมืองสวยเชิงเขาสวิสแอลป์ เป็ นเมือง
ทีต่ งั ้ ของสถานีกระเช้าไฟฟ้ าขนาดใหญ่ทส่ี ามารถจุผู้โดยสารได้มากถึง 125 คน นาท่านขึน้ ไปยังยอดเขา
กลาเซียร์ 3000 เพื่อชมวิวสวยๆ จากด้านบน โดยจะขึน้ กระเช้าคันใหญ่ผ่านขึน้ ไป 2 สถานี คือสถานีแรก

กลางวัน

เย็น
วันที่หก
เช้า

ทีร่ ะดับความสูง 2,000 เมตร และสถานีถดั ไป 3,000 เมตร ถึงสถานี
จอดกระเช้าแล้วต่อด้วยนังรถตี
่ นตะขาบไต่พน้ื หิมะไปจนถึงจุดหมาย
สาหรับ จุดไฮไลท์บนนี้ ก็ค ือ ทางเดินสลิงกว้า งประมาณ 1 เมตรที่
เชื่อมต่อขึน้ ไปถึงปลายยอดเขาที่ประดับธงสวิส สวยงาม อลังการ
ชวนตื่นเต้นแต่ปลอดภัย และแน่ นอนว่าประทับใจอย่างทีส่ ุดด้วยวิว
สวยๆ โดยรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วเดินทางต่อสู่เมือง มองเทรอซ์ (Montreux) อีกหนึ่งเมืองสวยมากประวัตศิ าสตร์ ตัวเมืองมองเทรอซ์
ตัง้ อยู่ทางฝั ง่ ตะวันออกเฉี ยงเหนือของทะเลสาบเจนีว า แถมด้วยวิวสวยๆ ของเทือ กเขาสูง ที่รายล้อ ม
เพราะตัง้ อยู่ตนี เทือกเขาสวิสแอลป์ ตัวเมืองแม้จะค่อนข้างเล็กแต่ก็
ทดแทนด้ว ยอาคารบ้านเรือนสวย ทิว ทัศ น์ งาม และแลนด์มาร์ก
สาคัญของสวิส ทาให้มองเทรอซ์เป็ นเมืองทีน่ ักท่องเทีย่ วสนใจและ
เดินทางมาเที่ยวจานวนไม่น้อย ถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิ ลยง
( Chillon Castle) ป ร า ส า ท โ บ ร า ณ ห นึ่ ง ใ น อ นุ ส ร ณ์ ท า ง
ประวัตศิ าสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวปราสาทตัง้ อยู่บนเกาะเล็กๆ
ทีต่ ้องเดินข้ามสะพานไม้เพื่อไปยังตัวปราสาทเก่าแก่ทอ่ี ยู่ตงั ้ แต่สมัยยุคกลาง สร้างขึน้ โดยการผสมผสาน
ระหว่างหินและไม้ ด้านในปราสาทแม้จะเก่าแก่มากแล้ว แต่ก็ได้ถูกบูรณะขึน้ ใหม่ให้คงสภาพเดิมเมื่อยัง
รุ่งเรืองเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ นห้องโถงใหญ่ทส่ี ามารถจุคนได้กว่า 200 คน ห้องนอนหลัก ห้องสวดมนต์ และ
คลังเก็บอาวุธโบราณ ปราสาทนี้ดูไปแล้วอาจจะคุน้ ตาเพราะปราสาทชิลยงนี้เองที่เป็ นแรงบันดาลใจภาพ
ปราสาทแสนสวยในภาพยนต์การ์ตูนชื่อดัง "ลิตเติล้ เมอร์เมด" (The Little Mermaid)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Modern Times Hotel หรือระดับเดียวกัน
เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนี วา – มิ ลาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง เวเว่ย์ (Vevey) เมืองสวยริมทะเลสาบแสน
งาม ตัง้ อยูใ่ กล้กบั โลซานน์และเป็ นเมืองท่องเทีย่ วตากอากาศชัน้ ดี
เมืองริมทะเลสาบเจนีวาแห่งนี้ทงั ้ สวยและบรรยากาศดี เป็ นเมือง
ตากอากาศบรรยากาศดีเมือ งหนึ่ง นอกจากนี้เมือ งเวเว่ย์ยงั เคย
เป็ นสถานที่อยู่อาศัยของนักแสดงชื่อดัง “ชาร์ล ี แชปลิน” (Charlie
Chaplin) เห็นได้จากรูปปั ้นที่ตงั ้ เป็ นอนุ สรณ์อยู่ท่รี มิ ทะเลสาบเจนี
วานัน่ เอง เดินทางต่อ สู่เ มือ ง โลซานน์ (Lausanne) เมือ งสวย
พร้อมอากาศบริสุทธิ ์ ทีช่ วนให้ผ่อนคลายไปกับความสงบทีอ่ ดั แน่ น
ด้ว ยทิว ทัศ น์ แ สนงาม เมือ งโลซานน์ ยงั เป็ นเมือ งส าคัญ ส าหรับ
ประชาชนชาวไทย เพราะเมืองโลซานน์เป็ นเมืองทีม่ ากด้วยความ
ทรงจาและมีความผูกพันกันมายาวนาน ด้วยเป็ นเมืองทีพ่ านักใน
วัยเด็กของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช"
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รัชกาลที่ ๙ เมืองโลซานน์ตงั ้ อยู่ไม่ไกลจากเมืองเจนีวาเพียงแค่นัง่ รถประมาณชัวโมงเดี
่
ยวก็เป็ นอีกหนึ่ง
เหตุผลทีท่ าให้เป็ นเมืองท่องเที่ยวและเป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเที่ยวเมืองหนึ่ง แวะชมและถ่ายรูปกับ ศาลา
ไทย (Thai Pavilion) ที่มองหาได้ไม่ยากเพราะตัง้ อยู่บนพื้นที่กว้างขวางใน “สวนสาธารณะเดอน็องตู ”
(Denantou Park) ซึง่ หันหน้าไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งนี้ตงั ้ อยู่โดดเด่นเป็ นสง่าสมสถานะการ
เป็ นสัญลักษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี ของพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ศาลา
ไทยสีทองถูกออกแบบอย่างวิจติ รงดงามตามสไตล์ไทยแท้ดว้ ยฝีมอื ช่างคนไทย มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดทีไ่ ม่ว่าใครผ่านมาก็อดมองอย่างชื่นชมไม่ได้
นาท่านสู่เมือง เจนี วา (Geneva) อีกหนึ่งเมืองใหญ่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองศูนย์กลางการค้าและ
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ และยังเป็ นเมืองที่เป็ นทีต่ งั ้ ขององค์การนานาชาติมากที่สุดในโลกอีกด้วย
ทาให้ได้รบั ยกย่องเป็ นเมืองนานาชาติ เจนีวายังได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีป่ ระชากรมีความเป็ นอยูท่ ด่ี ี มีคุ ณภาพ
ชีวติ ทีด่ เี ลิศเป็ นอันดับทื่ 2 ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเที่ยวชมโดยรอบเมือง เจนี วา ชม ทะเลสาบเจนี วา
(Lake Geneva) ทะเลสาบที่ใ หญ่ เ ป็ น อัน ดับ สองของทวีป ยุโ รป
โดยกิน พื้น ที่อ ยู่ใ น 2 ประเทศคือ ฝรังเศสและสวิ
่
ต เซอร์แ ลนด์
นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ขน้ึ ชื่อในเรื่องความ
สวยและใสสะอาด พร้อมด้วยวิวและบรรยากาศดีๆ ริมทะเล ชม
แลนด์มาร์กสาคัญอย่าง น้าพุเจดโด (Jet d’Eau) น้ าพุท่สี ูงที่สุด
ในโลกแห่งนี้เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเจนีวาที่ใครๆ ต่างก็ต้องแวะมาชม แล้วนาท่านถ่ายรูปกับ นาฬิ กา
ดอกไม้ ที่ สวนอัง กฤษ (Jardin Anglais) มุมยอดฮิต ที่ใ ครๆ ก็ต้อ งแวะมาถ่ า ยรูป ด้ว ยการจัด สวน
ดอกไม้ให้เป็ นรูปหน้าปั ดนาฬิกา โดยใช้ดอกไม้กว่า 6.500 ต้นในการตกแต่งซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตาม
ฤดูกาล แล้วนาท่านเดินทางสู่เมือง มิ ลาน (Milan) ประเทศอิตาลี
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Bedbank NH Milan หรือระดับเดียวกัน
มิ ลาน – โคโม่ – เมนดริ ซิโอ – ช้อปปิ้ งฟ็ อกซ์ทาวน์ เอาท์เล็ต - มิ ลาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นสู่ เ มื อ ง โคโม่ (Como) เมื อ งที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ย
ทัศนียภาพอันงดงาม ทัง้ เทือกเขาแอลป์ สูง และทะเลสาบโคโม่
ทาให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยอดฮิต ยังไม่นับผลงานศิลปะชัน้ เลิศ
มากมายทัวเมื
่ อ ง โบสถ์เ ก่ า แก่ โรงละคร และพิพิธ ภัณ ฑ์อีก
มากมายให้ได้เทีย่ วชมกันอย่างจุใจ นาท่านเทีย่ วชมเมือง โคโม่
ชมวิวสวยๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
ที่ 3 ของอิตาลี ด้วยพื้นที่กว้างถึง 146 ตารางกิโลเมตร และด้วยความลึกสูงสุดถึง 400 เมตร ทาให้เป็ น
หนึ่งเป็ นทะเลสาบทีล่ กึ ทีส่ ุดของทวีปยุโรปเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

22.20 น.
วันที่แปด
06.25 น.
08.45 น.
18.15 น.

จากนัน้ เดินทางสู่เมือง เมนดริ ซิโอ (Mendrisio) เมืองทีเ่ ป็ นที่ตงั ้ อของเอาท์เล็ตชื่อดังระดับโลก และเป็ น
เอาท์เล็ตทีไ่ ด้รบั ยกให้เป็ น 1 ใน 10 เอาท์เล็ตทีด่ ที ส่ี ุดในโลก "ฟ็ อกซ์ทาวน์ แฟคทอรี่ สโตร์ส" (FoxTown
Factory Stores) เอาท์เล็ตในร่มขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ร้านค้ากว่า 160 ร้าน
พร้อมด้วยแบรนด์ชนั ้ นากว่า 250 แบรนด์ตงั ้ อยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ทาให้สามารถช้อปปิ้ งได้ไม่ว่า
สภาพอากาศด้านนอกจะร้อนหรือหนาวจัด ***อิ สระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่***
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 92 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 370
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
มิ ถนุ ายน

5–12 มิ.ย. 62

กันยายน

11–18 ก.ย. 62
18–25 ก.ย. 62
25 ก.ย. – 2 ต.ค. 62

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

ราคา

42,900

อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมูล ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้อ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุ๊ป
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่ าน) (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี ู้เดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญ หาย สูญ เสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ต
เล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
- Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ น่ื วีซ่า)
ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงิน
ื บสู่ภมู ลิ าเนา
เพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
- Bank Certificate ฉบับจริ ง วันทีอ่ พั เดทตรงกันกับ Statement
(ในกรณี ที่ผ้อู ื่ นเป็ นคนออกค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษและจดหมายสปอนเซอร์) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ) พร้อมนาเอกสาร
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปประทับตราที่กงสุลแจ้งวัฒนะ หากไม่มกี ารประทับตราทางสถานทูตอิตาลีจะไม่
รับพิจารณาทุกกรณี
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา

- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสูตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ ้อง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่ว มมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
12. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นื
วีซ่าได้
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ย่นื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

