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98,700.- 
(มัดจ ำท่ำนละ 30,000.-) 

ก ำหนดวันเดินทำง 20 – 29 ก.ย. 62 01 – 10 ต.ค. 62 

15 – 24 พ.ย. 62 06 – 15 ธ.ค. 62 27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

วันแรก  (1): กรุงเทพฯ   – มัสกัต  – มิลำน 
วันที่สอง (2): มิลำน – เบอร์กำโม – เซอร์มิโอเน่ – ทะเลสำบกำร์ดำ 
วันที่สำม (3): ทะเลสำบกำร์ดำ – โบลซำโน 
วันที่สี่  (4): โบลซำโน – บริเซน  –  Santa Maddalena – วำล ดิ ฟุเน่ – ออร์ติเซ่ – โบลซำโน 
วันที่ห้ำ  (5): โบลซำโน – หุบเขำบรำเอียส – ทะเลสำบมิซูริน่ำ – คอร์ติน่ำ ดอมปำสโซ่ 
วันที่หก  (6): คอร์ติน่ำ ดอมปำสโซ่ – เวโรนำ  
วันที่เจ็ด (7): เวโรนำ – ปาร์มา – ช์อปป์์งในฟ์เดนซ์า เอ์าท์เลท – ตูริน    
วันที่แปด (8): ตูริน – จตุรัส คำสเตลโล – ช้อปปิ้ง – มิลำน 
วันที่เก้ำ  (9): มิลำน – ดูโอโม่  – ล่องเรือชมทะเลสำบโคโม่ –  ช้อปปิ้ง – สนำมบิน – มัสกัต 
วันที่สิบ  (10): มัสกัต – กรุงเทพฯ 

 
 

  

อิตำลี โดโลไมท์ 10 วัน 8 คืน 
 

▪ ขึ้นกระเช้ำ Alpe di Siusi ที่อุทยำนแห่งชำติ Dolomite เฉพำะเดือนตุลำคมเท่ำน้ัน 
▪ หุบเขำบรำเอียส ประตูสู่ดินแดนใต้ภิภพ 
▪ ชมทัศนียภำพอันสวยงำม ทะเลมิซูริน่ำ 
▪ ชมทะเลสำบกำร์ดำ เมืองเซอร์มิโอเน่ เมืองสวยระดับ Unesco 
▪ สัมผัส ศิลปะและวฒันธรรม เมืองมรดกโลกที่ Verona 
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วันที่แรก (1):  กรุงเทพฯ   – มัสกัต  – มิลำน 
 

06.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์  ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9  
09.10 น.     ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยเท่ียวบินท่ี WY 818 
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินมัสกัต เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
14.40 น. ออกเดินทางสู่ มิลำน โดยเท่ียวบินท่ี WY 143 
19.45 น. เดินทางถึง มิลำน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีช่ือเสียงในด้านแฟช่ัน ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมือง

แห่งแฟช่ันส าคัญเมืองหนึ่งของโลก 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Novotel Milan Malpensa Airport หรือเทียบเท่ำ 
  

วันที่สอง (2):  มิลำน –เบอร์กำโม – เซอร์มิโอเน่ – ทะเลสำบกำร์ดำ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเบอร์กำโม (Bergamo) (ระยะทาง 51 กม./ ใช้เวลา 1 ชม.) เบอร์กาโมเป็นเมืองท่ี
ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมืองนี้มีใจกลางเมือง 2 แห่งต้ังแต่สมัยศตวรรษ 1 หรือ 49 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช คือเมืองอัลต้า (เหนือ) “Citta Alta” และเมืองบาสซ่า (ใต้) “Bassa Citta” โดย
ท้ังสองเมืองเช่ือมต่อกันด้วยกระเช้าไฟฟ้าและเส้นทางเดินป่า เบอร์กาโมนั้นเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญ 
ทางประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์ดีย์ (Lombardy) หนึ่งใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี มีเมือง
หลวงคือ มิลาน เมืองเบอร์กาโมยังถือว่าเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเกี่ยวกับบรรยากาศของความเป็นเมือง
ยุคกลางท่ีมีเสน่ห์ รวมไปถึงประวัติศาสตร์แห่งเสียงเพลง  
น าท่านเยี่ยมชม ย่ำนเมืองเก่ำ “Citta Alta” ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้นล้อมรอบด้วยก าแพง
เมืองแบบเวนิส ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 17  
ชมย่ำนจัตุรัสเก่ำ เปียสซ่ำ เว็คเคียร์ (Piazza Vecchia ,Old square) ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมือง
เก่าท่ีแวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารท่ีแสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของยุคกลาง
และเรเนสซองส์  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เซอร์มิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง 91 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.17 นาที) เมืองอันเก่าแก่ท่ีมี

อายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมท่ียื่นออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ซึ่งมีความยาว
กว่า 55 กิโลเมตรเมืองนี้ จึงถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบ ให้ทุกท่านได้ชมเมือง ชมร่องรอย
ประวัติศาสตร์ซากปรักหักพังของตึกและอาคารต่าง  ต้ังแต่สมัยยุคโรมัน   
เดินทางสู่ ทะเลสำบกำร์ดำ (Lake Garda) (ระยะทาง 55 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.) เป็นทะเลสาบท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศอิตาลี ต้ังอยู่ทางตอนเหนือ
ของอิตาลี ระหว่าง Brescia และ เวโรนา น าท่าน
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบท่ีล้อมรอบ
ด้วยภูเขาในกลุ่ม Gruppo de Baldo ท่ีมีรูปร่าง
แบบฉบับของหุบเขา Moraine ซึ่งเกิดจากการ
ละลายของธารน้ าแข็ง ช่ือ Garda ทะเลสาบการ์
ด า แ ห่ ง นี้ เ ป็ น สถ าน ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี มี ค ว า ม
หลากหลายของภูมิประเทศ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Poiano Garda Resort หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำม (3):  ทะเลสำบกำร์ดำ – โบลซำโน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองโบลซำโน (Bolzano) (ระยะทาง 

147  กม. / ใช้เวลา 2 ชม. 11 นาที) เมืองโบราณ 
เชิงภูเขาแอลป์โด่งดังมาต้ังแต่ยุคโรมัน และรุ่งเรือง
ในยุคกลาง เป็นเมืองประตูสู่เทือกเขำโดโลไมท์ 
(Mt. Dolomites) ต้ังอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นแหล่ง
ปลูกผลไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  น าท่านชม ย่ำนเมืองเก่ำ ท่ีถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี งดงามด้วยจัตุรัส โบสถ์ วิหารหลายแห่ง  เช่น 

วิหำร Duomo ,โบสถ์ Chiesa dei Domenican และ อนุสำวรีย์ที่จัตุรัสกลำงเมืองPiazza 
delle Erbe หรือจะเป็น ถนนคนเดิน Piazza Walther  ท่ีซึ่งท่านสามารถช้อปป้ิงจุใจไปกับแฟช่ัน
ต่างประเทศและสินค้าท่ีระลึกท้องถิ่น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Four Points Sheraton Bolzano Bozen หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่สี่ (4):  โบลซำโน – บริเซน  –  Santa Maddalena – วำล ดิ ฟุเน่ – ออร์ติเซ่ –  
  นั่งกระเช้ำขึ้นสู่ยอดเขำอัลเป ดิ ซิอูซี – โบลซำโน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองบริเซน (Brixen) (ระยะทาง 42  กม. / ใช้เวลา 45 นาที) น าท่านไปยังจุดชมวิวแสน
สวยอีกจุดท่ี Santa Maddalena ท่ีจะเห็นภาพของโบสถ์ St.Johann church กับฉากหลังท่ีเป็น
แนวเขาสูง เป็นอีกจุดนึงท่ีไม่ควรพลาด 
จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านเส้นทางหมู่บ้าน
แถบ วำล ดิ ฟุเน่ (Val di Funes) น าท่าน
แวะถ่ายรูปกับยอดเขาแปลกตาอีกแห่งใน
โดโลไมท์ อิสระทุกท่านเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  เดินทางสู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 31 กม. / ใช้เวลา 41 นาที) เมืองแห่งศูนย์กลางของ

การท่องเท่ียวในแถบอุทยานโดโลไมท์ ท่ีอยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก เดินทางถึง 
เมืองออร์ติเซ่ อิสระให้ท่านพักผ่อนเพลิดเพลิน กับอากาศอันบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 

 น าท่าน นั่งกระเช้ำขึ้นสู่ยอดเขำอัลเป ดิ ซิอูซี (Alpe Di Siusi) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาโดโล 
 ไมท์ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาพักผ่อนมากมาย มีความสูง 2,350 เมตรจา
ระดับน้ าทะเล เมื่อขึ้นไปข้างบนแล้ว ท่านจะได้พบกับความงดงามอันประหลาด  มหัศจรรย์ของ
ดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่ง ใหญ่ของหุบเขาโตรกผา เทือกเขา 
ท่ีมีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชัน ซึ่งท่ีแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 2009 
จุดเด่นคือ มี เส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อันประทับใจก่อน 
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ท่านจะได้ต่ืนตาต่ืนใจ กับบรรยากาศสุดท่ีจะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้ากลับลงมาสู่ด้านล่าง  
 หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อ านวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย 
เดินทางสู่ เมืองโบลซำโน (Bolzano) (ระยะทาง 41 กม. / 
ใช้เวลา 36 นาที) เมืองโบราณ เชิงภูเขาแอลป์โด่งดังมาต้ังแต่
ยุคโรมัน และรุ่งเรืองในยุคกลาง เป็นเมืองประตูสู่เทือกเขำ
โดโลไมท์ (Mt. Dolomites) ต้ังอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นแหล่ง
ปลูกผลไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Four Points Sheraton Bolzano Bozen หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ (5):  โบลซำโน – หุบเขำบรำเอียส – ทะเลสำบมิซูริน่ำ – คอร์ติน่ำ ดอมปำสโซ่ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ หุบเขำบรำเอียส (Braies Valley) (ระยะทาง 97 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) แวะ

ถ่ายรูปกับ ทะเลสำบบรำเอียส (Braies Lake) ทะเลสาบสีเขียวมรกตท่ีรายล้อมไปด้วยป่าสนแห่ง
เทือกเขาแอลป์ในระดับความสูง 1,496 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล เดินเล่นชมความงามของทะเลสาบ
โดยรอบ 

 
 
 
 
 
 
 

    เดินทางสู่ ทะเลสำบมิซูริน่ำ (Misurina Lake) (ระยะทาง 31 กม. / ใช้เวลา 30 นาที)  ทะเลสาบ
ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในหุบเชาแห่งแคว้นเวเน็ตโต้ (Veneto) ในอิตาลี นอกจากทะเลสาบท่ีสวยงาม
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แล้วท่านยังจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ท่ีมีการวิจัยว่าอากาศบริเวณนี้มีค่าความบริสุทธิ์ที่สูงมากจนท า
ให้ถูกเลือกเป็นท่ีต้ังศูนย์บ าบัดโรคหอบหืดในเด็กแห่งเดียวในอิตาลีด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่ำ ดอมปำสโซ่ (Cortina D’Ampezzo) (ระยะทาง 31 กม. / ใช้เวลา 30 

นาที)  เมืองสกีรีสอร์ท ท่ีอยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียง
แห่งเดียวของอิตาลีท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสุดในโลก เคยใช้เป็นสถานท่ี
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 
007 ตอน For Your Eye Only เมืองนี้อยู่สูงจากน้ าทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น 
ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็นสถานท่ีตากอากาศตลอดปีของชนช้ันสูง และบรรดาหนุ่มสาว ท่ีไม่
ได้มาเพียงเพื่อเล่นสกีเท่านั้น แต่ในหน้าร้อนมักนิยมท่องเท่ียวแบบ Hiking ปีนเขาชมทิวทัศน์ท่ีมี
ช่ือเสียง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Hotel Ambra Cortina หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่หก (6):  คอร์ติน่ำ ดอมปำสโซ่ – เวโรนำ  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองเวโรนำ (Verona) (ระยะทาง 265 กม. / ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองดังจากนิยายรักอมตะ

ท่ีมีเค้าเรื่องความจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมือการ
ประพันธ์ของ วิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษ ท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก น าท่านเดินผ่าน อารีนา Arena 
สนามกีฬาโรมันโบราณท่ียังคงความสมบูรณ์แบบไว้ไม่ด้อยไปกว่าโคลอสเซี่ยม ท่ีกรุงโรม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าท่านเดินชมตัวเมืองเก่าของ เวโรนำ สู่ บ้ำนจูเลียส ท่ีท่านจะได้เห็น

ระเบียงท่ีโรมิโอปีนป่ายเข้าพบกับจูเลียส นางอันเป็นท่ีรัก และยังมีรูป
ปฏิมากรรมจูเลียสต้ังไว้ให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสหัวใจรักอันยิ่งใหญ่ของ
เธอ ชม ย่ำนเมืองเก่ำ ท่ียังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ  ชม จตุรัส
เออร์เบ ท่ีรายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลท่ีเคยปกครองเว
โรน่า ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้าท่ีระลึก และสินค้าแบรนด์
เนมท่ีมีให้เลือกอย่างมากมายตามอัธยาศัยบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Crowne Plaza Verona Fiera หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่เจ็ด (7):  เวโรนำ – ปาร์มา – ช์อปป์์งในฟ์เดนซ์า เอ์าท์เลท – ตูริน   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  เดินทางสู่ เมืองปาร์มา (Parma) (ระยะทาง 158 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 53 นาที) เมืองท่ีน่าสนใจ

เมืองหนึ่งในประเทศอิตาลี และเมืองนี้ก็โด่งดังเรื่องอาหารติดอันดับต่นๆของอิตาลี ในถิ่นนี้ถือเป่น
แหล่งผลิต ชีสพาเมซาน ท่ีชาวอิตาเล่ียนหลายคนนิยมทาน ถือเป่นชีสยอดนิยมชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป่น
แหล่งผลิตแฮม Parma Ham หลายชนิดอีกด่วย  

10.00 น. เดินทางถึง เมืองปาร์มา / ผ์านชม บริเวณจัตุรัสกลางเมืองป์อาซซ์า การิบัลดี (Piazza 
Garibaldi) ท่ีมีอนุสรณ่ของท่านนายพล จูเซป
เป การิบัลดี (Giuseppe Garibaldi) ผู่ต่อสู่เพื่อ
รวมประเทศอิตาลีเข่าด่วยกัน ต้ังเด่นเป่นสง่าอยู่
หน่าลาน แวะถ่ายรูปกับ ชมโบสถ์ประจ าเมือง
ป า ร์ ม า  ( Duomo Di Parma)  ช ม
สถาป่ตยกรรมภายในโบสถ่ท่ีมีภาพเขียนเฟรส
โก่ (Fresco) บนผนังและลวดลายแกะสลักบนเพดานท่ีสวยงามมากมาย   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนู ปำร์ม่ำ แฮม)  
บ่าย  น าท่านออกเดินทางไป ช์อปป์์งในฟ์เดนซ์า เอ์าท์เลท  http://www.fidenzavillage.com/ อีก

หนึ่งชิคเอ่าท่เลทท่ีมีแบรนด่เนมมากมายให่ท่านเลือกซื้อในราคาพิเศษ  
  อิสระให์ท์านได์ช์อปป์์งในฟ์เดนซ์า เอ์าท์เลท  

http://www.fidenzavillage.com/
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เดินทางสู่ เมืองตูริน (Turin) หรือโตริโน่ (Torino) (ระยะทาง 62 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.) อดีตเมือง
หลวงเก่าแกของประเทศอิตาลี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นปิเอดมอนต์ ซึ่งในอดีตเคยท่ีประทับ
กษัตริย์แห่งแคว้นซาวอย (Savoy) มาต้ังแต่ปี ค.ศ.1574  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม  Novotel Turin หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่แปด (8):  ตูริน – จตุรัส คำสเตลโล – ช้อปปิ้ง – มิลำน  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
  

น าท่านสู่ จตุรัส คำสเตลโล ศุนย์กลางของเมืองตูริน น าท่านเดินเล่นชมเมืองตูริน ถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ 
หรือมหาวิหารประจ าเมืองตูริน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  จำกนั้นอิสระให้ท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้งที่เมืองตูรินตำมอัธยำศัย  

เดินทางสู่ กรุงมิลำน (ระยะทาง 84 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 47 นาที) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญของอิตาลี เมืองท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟช่ัน  

 

 
 
 
 
 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารไทย  
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Doubletree by Hilton Milan หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่เก้ำ (9):  มิลำน – ดูโอโม่  – ล่องเรือชมทะเลสำบโคโม่–  ช้อปปิ้ง – สนำมบนิ – มัสกัต 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เดินทางสู่ ป้อมปรำกำร (Sforza Castle) แห่งมิลานท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดในยุโรป สร้างขึ้นต้ังแต่
ศตวรรษท่ี 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลานต่อมาได้มีการบูรณะเพิ่มเติมในช่วง ศตวรรษ
ท่ี 16 ละ 17 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่เก็บงานศิลปะ 
น าท่านแวะถ่ายรูป ดูโอโม่หรือมหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ท่ี
โดดเด่นท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน   โลก ซึ่งใช้
เวลา สร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารท่ีนอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยัง  ประดับ
ประดา ไปด้วยรูปป้ันนับกว่า 3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพ้กัน 

 

 

 

ผ่านชม โรงละครลำสกำล่ำ (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ปี เป็น
สถานท่ีแสดงโชว์ชื่อดังมากมาย  

 น าท่าน ช้อปปิ้งภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมำนูเอล 2   ช้อปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุด
แห่งหนึ่งของโลก มีช่ือเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์
เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟท่ีเรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ ท่ีท่านสามารถนั่งจิบคาปูชิโน 
นั่งดูหนุ่มสาวแต่งกายด้วยเส้ือผ้าทันสมัย หรือหากท่านไม่ต้องการช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟ ก็ควรท่ี
จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย เดินทางสู่ ทะเลสำบโคโม (Lake Como) (ระยะทาง 83 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เป็น

ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของอิตาลี แต่มีช่ือเสียงด้านความสวยงามมาเป็นอันดับหนึ่ง 
ซึ่ ง รอบๆทะเลสาบจะมี เมืองตากอากาศ
กระจายตัวอยู่หลายๆเมืองท่ีเป็นท่ีนิยมท้ังกับ
ชาวอิตาลีและชาวต่างชาติ  น าท่าน ล่องเรือ
ชมทะเลสำบโคโม่ ท่ีล้อมรอบด้วยภูเขาสูงท่ียัง
มีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝ่ังเป็นช่อง
เขาแคบและหน้าผาท่ีสวยงาม มีเทือก เขา
แอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นก าแพงธรรมชาติท่ีสร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดน
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บริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีจึงท าให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือ
จุดดึงดูดให้ผู้คนจากท่ัวโลกหล่ังไหลมาท่องเท่ียวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย  

18.00 น. เดินทางสู่สนามบิน (เพื่อความสะดวกในการท า tax refund ไม่รวมอาหารเย็นในรายการ) 
22.05 น. ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยเท่ียวบินท่ี WY 144 
 

วันที่สิบ (10):  มัสกัต – กรุงเทพฯ 
 

06.40 น.  เดินทางถึง มัสกัต เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
09.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี WY 815 
18.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..พร่อมความประทับใจ  
 

************************************************ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์อิตำลี โดโลไมท์ 10 วัน (WY) 
 

 

อัตรำน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือข้ึน

เครื่อง (Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำน้ีไม่
รวม 

1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เงื่อนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   98,700.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   96,700.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   94,700.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   13,200.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master ฟรีไม่มีชาร์จ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้ผูช้ าระเงนิมัดจ าภายใน 
15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซน็รับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ าพร้อม เซน็รับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 
 

mailto:sp@beelinetour.com
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้นประเทศอิตำลี  
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 5 วันท ำกำร ทั้งน้ีระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถำนทูต ) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย ) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว 
(อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้)  ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน (ใช้ท้ังหน้าบัตร และหลังบัตร) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น

และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลักฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังก ษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 

วันเดินทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
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11 หลักฐำนกำรเงิน :  บัญชีออมทรัพย์ (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ Statement 

เป็นบัญชีออมทรัพย์ ทั้งสองอย่ำงนี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า ใชส้กลุเงนิ บาท

หรอืยโูร 
-  Statement ย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินสุดท้ายไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาอับเดท
บัญชีก่อนท าการขอ Statement  7 วันก่อนยื่นวีซ่าโดยการฝากเข้าหรือถอนออกให้มียอดปัจจุบัน) 

หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง

ระบุช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

 

 


