ออกแบบการท่องเที่ยวได้ดั่งใจ กับแพ็คเกจ อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์
Option 1 : เที่ยว อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 6 คืน
Option 2 : อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี 8 วัน 7 คืน
อัตรานี้ รวมที่พัก - มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) นาเที่ยวตามรายการ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 Option 1 - Option 2 สนามบินโรมเลโอนาร์โดดาวินชี-ฟิอูมิชิโน - กรุงโรม - เมืองทรัสเตอแวร์
วันที่2 กรุงโรม - โรมัน โคลอสเซียม - เมือง เวีย คาวอส
วันที่3 กรุงโรม - เมืองฟลอเรนซ์ - สะพานเวคคิโอ - วิหารดูโอโม - จตุรัสซิกนอเรีย
วันที่4 ฟลอเรนซ์ - เวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - โรงงานเป่าแก้วมูราโน่
วันที่5 เวนิส - เมืองเวโรน่า - ซูริค
วันที6่ ซูริค - เมืองอินเตอร์ลาเคน - เมืองกรินเดอวาล - ลูเซิรน์ - ซูริค
วันที7่
วันที8่

เมืองซูริค - อิสะเดินทางกลับ หรือเลือกท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย (จบทริป Option 1)

Option 2 เพิ่มเที่ยว เมืองซูริค - กรุงเบิร์น - ทะเลสาบ Meringen - เมืองมิลาน
เมืองมิลาน - หอเอนปิซ่า - กรุงโรม - อิสะเดินทางกลับ หรือเลือกท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย (จบทริป
Option 2)

วันแรก อาทิตย์ : กรุงโรม - เมืองทรัสเตอแวร์
............

พบเจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับ ณ สนามบินโรมเลโอนาร์โดดาวินชี-ฟิอูมิชิโน จากนั้นรถสํงทํานเข๎าสูํ โรงแรมที่พัก
มัคคุเทศก์ ท๎องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ต๎อนรับทํานที่โรงแรม และแนะนําข๎อมูลตํางๆให๎แกผู๎เดินทาง
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ชํวงเย็น
ค่ํา

มีรถบริการสํงทํานบริเวณ เมืองทรัสเตอแวร์ (Trastevere) อิสระเดินเที่ยวบนถนนที่ปูด๎วยหิน เต็มไปด๎วยตรอก
ซอกซอย ร๎านค๎า ร๎านอาหารสไตล์อนิ ตาเลียน หรือ ร๎านอาหาร สไตล์ จีน อินเดีย และนานาชาติ ได๎ ตามอัธยาศัย
อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย จากนั้นกลับเข๎าทีพ่ ักเอง

วันที่สอง จันทร์ : กรุงโรม - โรมัน โคลอสเซียม - เมือง เวีย คาวอส
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก
จากนั้น เยี่ยมชมเมืองๆใน ย่านวาติกัน เมืองวาติกันถือเป็นศูนย์กลางหลักแหํงคริสเตียนของโลก
เก็บภาพด๎านหน๎า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) สิ่งกํอสร๎างที่ใหญํ และสําคัญที่สดุ ใน
นครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศกั ดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกทีม่ ีขนาด “ ใหญํที่สุดในโลก ” ได๎รับการ
ออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ”
จากนั้น ชม โรมัน โคลอสเซียม (Roman Collseum) สนามกีฬากลางแจ๎งขนาดใหญํ ตั้งอยูํใจกลางกรุงโรม
สร๎างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียน แหํงจักรวรรดิโรมัน และสร๎างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 1 รวมเวลากํอสร๎าง 10 ปี อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลม กํอด๎วยอิฐ และหินทราย วัดโดยรอบได๎
ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู๎ชมได๎ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอยํางชาญฉลาด โดย
สร๎างให๎สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให๎ผู๎ชมรู๎สึกเข๎าใกล๎นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ํา เพื่อ
ไมํให๎น้ําทํวมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต๎นแบบของสนามกีฬาตํางๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์
แหํงกรุงโรม อายุกวํา 2,000 ปี ที่ปัจจุบันได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหมํ อีกด๎วย
(รวมบัตรเข๎าชม)
ชํวงเย็น
มีรถบริการสํงทํานบริเวณ เมือง เวีย คาวอส (Via Cavour)
ค่ํา
อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย เลือกทานอาหารสไตล์ อิตาลี, จีน, อินเดีย และอาหารนานาชาติได๎เอง
จากนั้นอิสระกลับเข๎าที่พักเอง
วันที่สาม อังคาร : กรุงโรม - เมืองฟลอเรนซ์ - สะพานเวคคิโอ - วิหารดูโอโม - จตุรัสซิกนอเรีย
เช้า

เย็น

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก
มัคคุเทศก์ ท๎องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ประจําเมือง แนะนําการทํองเที่ยว
นําทําน เดินทางออกจากกรุงโรม มุํงหน๎าไปยังทางตอนเหนือ สูํ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)
เดินเที่ยวชมในยําน Piazzale Michelangelo
เที่ยวชมศูนย์กลางประวัติศาสตร์ บริเวณ สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) - วิหารดูโอโม (Duomo) จตุรัสซิกนอเรีย (Piaza della Signoria) ที่เสมือนวําเป็นเมืองแหํงพิพิธภัณฑ์กลางแจ๎งอยํางแท๎จริง

เที่ยง - ค่ํา
วันที่สี่ พุธ :

อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระกลับเข๎าที่พักเอง
ฟลอเรนซ์ - เวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - โรงงานเป่าแก้วมูราโน่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก
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เพลิดเพลินกับการชมวิวเทือกเขา แอเพนไนน์ Apennine Mountains โดยมัคคุเทศก์ ท๎องถิ่น (พูดภาษา อังกฤษ)
พาทํานขึ้นเรือโดยสาร ของ เมืองเวนิส (Venice) พาลํองไปตามลําคลอง ที่รายล๎อมไปด๎วยสถาปัตยกรรมที่
สวยงามคลองเวนิส มีเกาะน๎อยใหญํ มากกวํา 117 เกาะ มีคลอง มากถึง 150 คลอง เป็นที่ตั้งของโบสถ์ 120 แหํง
และสะพานโค๎ง ถึง 400 แหํง
ชมความสวยงามของ จตุรัสซานมาร์โค (Piazza de San Marcos) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่รายล๎อมด๎วย
สถานที่สําคัญหลายแหํง อาทิ มหาวิหาร ซานมาร์โค (St. Mark’s Basilica) เดิมเป็นโบสถ์สํวนตัวของผู๎ครองเมือง
ในสมัยนั้น, พระราชวังดอจส์ (Doge’ s Palace), ลีโอเนํ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญํติดปีกพร๎อมถือหนังสือ ซึ่งถือ
เป็นสัญลักษณ์ประจํา เมืองเวนิส (รวมคําเข๎าชมจตุรัสซานมาร์โค)
จากนั้น เข๎าชม เทคนิคการเป่าคริสตัล จาก โรงงานเป่าแก้วมูราโน่ ที่ใช๎ทักษะ และ
ความปราณีต จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมแบบไร๎ที่ติ
เที่ยง - ค่ํา
อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระกลับเข๎าที่พักเอง
วันที่ห้า พฤหัสบดี : เวนิส - เมืองเวโรน่า - ซูริค
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก
จากนั้น ออกเดินทางจากเวนิส สูํ เมืองเวโรน่า (Verona)
พบมัคคุเทศก์ ท๎องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) แนะนําสถานทีท่ ํองเที่ยวของเมืองเวโรน่า
ซึ่งเป็นเมืองแหํงตํานานรัก อมตะ Romeo & Juliet ของวิลเลียม เชคสเปียร์ โดยมี
บ๎านของจูเลียต เป็นศูนย์กลางดึงดูดความสนใจของคูํรัก (และไมํรกั ) จากทั่วโลกให๎
เดินทางมาสัมผัสเสี้ยวหนึ่ง ของโศกนาฏกรรมรักแหํงนี้
สมควรแกํเวลา เดินทางสูํ สวิตเซอร์แลนด์ ระหวํางทางผํานชมทัศนียภาพเส๎นทางที่ปกคลุมด๎วยหิมะ และ
ทะเลสาปที่สวยงาม
นําทํานสูํ เมืองซูริค (Zurich) อิสระพักผํอน เข๎าที่พัก

เที่ยง - ค่ํา
อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระกลับเข๎าที่พักเอง
วันที่หก ศุกร์ : ซูริค - เมืองอินเตอร์ลาเคน - เมืองกรินเดอวาล - ลูเซิรน์ - ซูริค
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก
จากนั้นขึ้นรถโค๎ชปรับอากาศ แบบ Seat In Coach or SIC เดินทางผํานภูเขา และทะเลสาบที่สวยงาม ตลอด
สองข๎างทาน
ถึงเมืองอินเตอร์ลาเคน เป็นเมืองที่ตั้งอยูํระหวําง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz
lake) อิสระให๎ทํานได๎สัมผัสบรรยากาศ และธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ หรือจะเลือกช๎อปปิ้งตาม
อัธยาศัย
ขึ้นรถราง Cable Car สูํ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) อันได๎ชื่อวําเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยทีส่ ุดในโลก

ตั้งอยูํในหุบบนเทือกเขากรุงเบิร์น – แอลป์ ที่สวยงาม เหนือระดับน้ําทะเล 1,034 เมตร เป็นสถานทีส่ ุดโรแมนติก
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อิสระให๎ทํานแวะจิบกาแฟ หอมกรุํน ชมวิวธารน้ําแข็ง ระหวํางการเดินข๎ามสะพาน (ใช๎เวลา ประมาณ 30 นาที)
(รวมตั๋วขึ้นรถราง Cable Car แล๎ว)
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ เมืองกรินเดอวาล (มีอาหารมังสวิรตั ให้บริการ)
- เดินทางสูํ เมือง ลูเซิรน์ (Lucerne) (ระยะทาง 80 กม. ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) อดีตหัวเมือง
โบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได๎รับสมญานามวํา “หลังคาแหํงทวีปยุโรป” (The roof of Europe)
เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยํางเทือกเขาแอลป์แล๎ว ก็ยังมีภูเขาใหญํน๎อยสลับกับป่าไม๎ที่แทรกตัวอยูํ
ตามเนิน เขา และไหลํเขา สลับแซมด๎วยดงดอกไม๎ป่า และทุํงหญ๎าอันเขียวชอุํม
เดินทางกลับ เมืองซูริค อิสระพักผํอน หรือเพลิดเพลินกับแสงสีเสียงยามเย็นในเมือง

ค่ํา

อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระกลับเข๎าที่พักเอง

วันที่เจ็ด เสาร์ : Option 1

Option 2
เช้า

เมืองซูริค - อิสะเดินทางกลับ หรือเลือกท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย (จบทริป)
กรุงเบิรน์ - ทะเลสาบ Meringen - เมืองมิลาน

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก

จบทริป Option 1

หากเลือก ทริป Option 2 เที่ยวกรุงเบิรน์ - ทะเลสาบ Meringen - เมืองมิลาน
นําทําน อิสระเดินเลํนชม กรุงเบิร์น (Bern) เมืองทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองหลวงของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ได๎รับการยกยํองให๎เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้
กรุงเบิร์นยังถูกจัดอันดับอยูํใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 อีกด๎วย
เที่ยง

นําทํานข๎ามเทือกเขาแอลป์ เก็บภาพความสวยงามของ ทะเลสาบ Meringen และแวะให๎ทํานได๎เลือกรับประทาน
อาหารกลางวัน (ไมํรวมคําบริการอาหาร)
จากนั้น เดินทางข๎ามชํองเขา Furka Pass หยุดแวะชม ถ้ําน้ําแข็ง (Ice Cave) บริเวณจุดชมวิวธารน้ําแข็ง Rhone
Glacier
หมายเหตุ (ระหวํางต๎นเดือน มิ.ย. - ต๎นเดือน ต.ค.) หากธารน้ําแข็ง Rhone

Glacier

ปิดให๎เข๎าชม เนื่องจากหิมะ

ปกคลุมหนาแนํน จะพาชม ช่องแคบ Aareschlucht ในเมือง Meringan ที่เกิดจากมีน้ํา Aare ไหล ผําหุบเข๎า
จนเกิดเป็นหน๎าผา โครกหินสูงชัน ตลอดสองข๎างทางเต็มไปด๎วยภูเขา และชํองเขา แทน
สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํ เมืองมิลาน (Milan)
มีเวลาให๎ทํานได๎เลือกทานอาหารค่ําที่ ทําเรือเวนิส (Port of Venice) เป็ฯทําเรือการค๎าที่คึกคักทีส่ ุดในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ตามอัธยาศัย (ไมํรวมคําบริการอาหาร)
จากนั้นอิสระกลับเข๎าที่พักในเมืองมิลาน ด๎วยตัวเอง
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วันที่แปด อาทิตย์ : เมืองมิลาน - หอเอนปิซ่า - กรุงโรม - อิสะเดินทางกลับ หรือเลือกท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก
นําทํานเข๎าสูํ บริเวณจัตุรัสดูโอโม แหํงปิซํา หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่
ประกอบด๎วยกลุํมอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์

ค่ํา

ชม มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงาม และชม หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แหํง
เมืองปิซํา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร๎างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช๎เวลาสร๎างประมาณ 175 ปี แตํ
ระหวํางการกํอสร๎างต๎องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร๎างไปได๎ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตํอมาก็มีการ
สร๎างหอตํอเติมขึ้นอีกจนแล๎วเสร็จ โดยใช๎เวลาสร๎างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซํานี้ กาลิเลโอ บิดาแหํง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได๎ใช๎เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน๎มถํวงของโลกที่วํา สิ่งของสองชิ้น น้ําหนัก
ไมํเทํากัน ถ๎าปลํอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร๎อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร๎อมกัน จากนั้นให๎ทํานอิสระให๎ทํานได๎เลือก
ซื้อสินค๎าที่ระลึกราคาถูก ที่มรี ๎านค๎าเรียงรายอยูํมากมาย
อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย

บําย

เดินทางกลับ กรุงโรม (Rome)

จบทริป Option 2

หมายเหตุ
- ที่พัก Option 1 Rome : American Palace (****), Cristoforo Colombo (****), Florence : Delta Florence (****),
Venice : Albatros (****), Zurich : Hotel Ibis Zurich Messe Airport (**) หรือระดับเทียบเทํา
- ที่พัก Option 2 พักเพิ่ม Milan : Ih Milano Lorenteggio (****) หรือระดับเทียบเทํา
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต๎น อาจเปลี่ยนแปลงได๎เนื่องจากการปรับขึ้นของคําเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณี
เข๎าพักในชํวงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ
- แพ็คเกจนี้ เหมาะสําหรับผู๎เดินทางที่ต๎องการออกแบบเส๎นทางทํองเที่ยวด๎วยตัวเอง มีความยืดหยุํนในการทํองเที่ยวสูง
สามารถสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาตํางประเทศอื่นๆ อาทิ สเปน, ฝรั่งเศส ฯ ได๎ดี
- แพ็คเกจนี้ ไมํมีเจ๎าหน๎าที่ทวั ร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหวํางการทํองเที่ยว
สามารถตรวจสอบที่นั่งว่าง และราคาค่าตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศได้ที่
http://www.etravelway.com/airticket
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พักคู่ ห้องละ 2 ท่าน
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า Option 1
7-13 / 14-20 / 21-27 พ.ค. / 28พ.ค.-3มิ.ย. 60
4-10 / 11-17 / 18-24 มิ.ย. / 25มิ.ย.-1ก.ค. 60
30,970 บาท
3-9 / 10-16 / 17-23 / 24ก.ย.-1ต.ค. 60
1-7 / 8-14 / 15-21 / 22-28 ต.ค. / 29ต.ค.-4พ.ย. 60
24-30 ธ.ค. / 31ธ.ค.60-6ม.ค. 61
2-8 / 9-15 / 16-22 / 23-29 ก.ค. / 30ก.ค.-5ส.ค. 60
30,020 บาท
6-12 / 13-19 / 20-26 / 27ส.ค.-2ก.ย. 60
5-11 / 12-18 พ.ย. 60 // 25-31 มี.ค. 61
19-25 พ.ย. / 26พ.ย.-2ธ.ค. // 3-9 / 10-16 / 17-23 ธ.ค. 60
7-13 / 14-20 / 21-27 ม.ค. / 28ม.ค.-3ก.พ. 61
29,070 บาท
4-10 / 11-18 / 18-24 ก.พ. / 25ก.พ.-3มี.ค. 61
4-10 / 11-18 / 18-24 มี.ค. 61
อัตราค่าบริการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท

พักเดี่ยว

41,420 บาท

40,470 บาท

39,520 บาท

โดยคานวนอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 18 เม.ย. 60 (37 บาท ต่อ 1 EUR)
พักคู่ ห้องละ 2 ท่าน
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า Option 2
7-14 / 14-21 / 21-28 พ.ค. / 28พ.ค.-4มิ.ย. 60
4-11 / 11-18 / 18-25 มิ.ย. / 25มิ.ย.-2ก.ค. 60
38,760 บาท
3-10 / 10-17 / 17-24 / 24ก.ย.-2ต.ค. 60
1-8 / 8-15 / 15-22 / 22-29 ต.ค. / 29ต.ค.-5พ.ย. 60
24-31 ธ.ค. / 31ธ.ค.60-7ม.ค. 61
2-9 / 9-16 / 16-23 / 23-30 ก.ค. / 30ก.ค.-6ส.ค. 60
37,810 บาท
6-13 / 13-20 / 20-27 / 27ส.ค.-3ก.ย. 60
5-12 / 12-19 พ.ย. 60 // 25มี.ค.-1เม.ย. 61
19-26 พ.ย. / 26พ.ย.-3ธ.ค. // 3-10 / 10-17 / 17-24 ธ.ค. 60
7-14 / 14-21 / 21-28 ม.ค. / 28ม.ค.-4ก.พ. 61
36,860 บาท
4-11 / 11-19 / 18-25 ก.พ. / 25ก.พ.-4มี.ค. 61
4-11 / 11-19 / 18-25 มี.ค. 61
อัตราค่าบริการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท

พักเดี่ยว

50,350 บาท

49,400 บาท

48,450 บาท

โดยคานวนอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 18 เม.ย. 60 (37 บาท ต่อ 1 EUR)
แพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษ เมือ่ ชาระค่าเดินทางแล้ว ต้องการยกเลิกการเดินทาง
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จะไม่สามารถขอเรียกเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
Option1 และ 2 Option อัตรานี้รวม
- ที่พัก ระดับ 2-4 ดาว รวมอาหารเช๎า
- มัคคุเทศก์ ท๎องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) นําเที่ยวตามรายการ
- รถรับจาก สนามบินโรม เลโอนาร์โดดาวินชี-ฟิอูมิชิโน เข๎าสูโํ รงแรมที่พัก 1 เที่ยว
- คําเรือ Vaporetto ชมคลองเวนิส
- รถ Seat In Coach or SIC พาเที่ยว โรม, เมืองฟลอเรนซ์, เวนิส
- บริการรถโค๎ชปรับอากาศ แบบ Seat In Coach or SIC Transfer ชํวงบําย รถ สํงที่ เมืองทรัสเตอแวร์, เมือง เวีย คาวอส
- บัตรเข๎าชม โรมัน โคลอสเซียม, จตุรัสซานมาร์โค, โรงงานเป่าแก๎วมูราโนํ, บัตรรถราง Cable Car สูํ เมืองกรินเดอวาลด์
- บริการอาหารเที่ยง 1 มือที่ เมืองกรินเดอวาลด์
อัตรานี้ไม่รวม
- คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
- คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ
- คําอาหารเที่ยง – ค่ํา นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- คําประกันอุบตั ิเหตุระหวํางเดินทาง
- คําธรรมเนียม - คําบริการยื่นวีซําเชงเก๎น
- คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําโทรศัพท์ทางไกล คําอินเตอร์เน็ต
คําซักรีด มินิบาร์ในห๎อง ฯ
- คําทิปคนขับรถ และคําทิปมัคคุเทศก์ ท๎องถิ่น
- คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
- สําหรับทํานที่ยังไมํมีวีซํา แนะนําให๎จองแพ็คเกจทัวร์ลํวงหน๎า 50 วันทําการกํอนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซํา โดยใช๎
เวลาพิจารณาวีซํา ประมาณ 15-20 วันทําการ ตํอสถานฑูต)
- กรุณาชําระคํามัดจํา 3,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันจองแพ็คเกจทัวร์ พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุ
ภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่
Fax 0 2748 6246-7 จากนั้นทางบริษทั ฯ จะออกเอกสาร ITINARARY ให๎ทํานนําไปประกอบการขอวีซําเชงเก๎น
- ทางบริษทั ฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอวีซํา (มีคําบริการ 300 บาท ตํอเอกสาร 1 ฉบับ)
- คําทัวร์สํวนที่เหลือ ชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 45 วันทําการ
(ในชํวงเทศกาล) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ กรณีนักทํองเที่ยวไมํชําระเงิน หรือชําระเงินไมํครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทําน
ถูกปฏิเสธการจํายเงินไมํวํากรณีใดๆ ให๎ถือวํานักทํองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
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