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แลว้ออกเที่ยวกนัไดเ้ลย
ไม่ตอ้งรอกรุป๊เตม็

เหมาแบบ PRIVATE ในราคาธรรมดาๆ พรอ้ม DRIVER GUIDE ประกบติดพาเท่ียว
ตามเก็บภาพสวย ๆ ตลอดเสน้ทาง….

รวบรวมสมาชิก 4-6 ทา่น



ครบทกุไฮไลท์ !!!
เรามีสถานท่ีเบือ้งตน้ท่ีจะพาไป แตก่็สามารถปรบัลด หรอืเพิ่มเติมไดต้ามตอ้งการ 
เราเชคสภาพอากาศ แลว้พาเที่ยวกนัวนัตอ่วนั 
….ไมต่อ้งทนไปท่ีท่ีเป็นไฮไลทเ์ดด็ ๆ แตฝ่นตก….ไปขึน้เขาวนัท่ีหมอกลงไมเ่หน็
อะไร….ไปเดินเลน่ในเมืองในวนัหยดุท่ีเงียบสงดั แสงก าลงัสวยยงัไมอ่ยากกลบั
ขอนั่งรอดพูระอาทิตยต์ก ขอต่ืนเชา้ไปดพูระอาทิตยข์ึน้…..!!

เสน้ทางท่ีปรบัเปลี่ยนได้



ครบทกุไฮไลท์

Santa Maddalena | Val Alpe di Siusi | Lago Di Carezza | Lake Misurina | Lake Antorno
Cinque Torri | Passo Giau | Lake Braies | Tre cime di lavaredo

สายธรรมชาติ ตอ้งไมพ่ลาด



อาหารการกิน
ไมร่วมราคาอาหาร กลางวนั และเยน็

เน่ืองจากการเท่ียวแบบไมต่ายตวั ท าใหท้างเราไมส่ามารถจองอาหารลว่งหนา้ได้

แตไ่มต่อ้งหว่ง เรื่องการกิน ไกดข์องเราจะพาทา่นแวะชิม ลองชิม ทกุรา้นเดด็ รา้นดงั !!!
เดินตลาดพืน้เมือง ทานอาหารง่ายๆขา้งทาง หรอืจะรา้นหรูกบัโลเคชั่นสวยๆ 
มาด่ืมด ่ากบับรรยากาศระเบียงบา้นพกัวิวสวยๆ จดัใหไ้ดห้มด….



โดดเดน่ดว้ยท่ีพกั
เนน้พกัสามคืนติด ไมต่อ้งเหน่ือยจดักระเป๋าบอ่ย ๆ
โลเคชั่นกินขาด นอ้ยทวัรน์กัท่ีจะไดม้าพกั
ท่ีพกัสวยเสียจนหลายๆครัง้ สมาชิกขอตดัโปรแกรมเท่ียวออกเพื่อนอนเลน่ นั่งเลน่อยูท่ี่พกัชิลล์ๆ



SANTA MADDALENA





VAL ALPE DI SIUSI



LAKE MISURINA



LAKE ANTORNO



CINQUE TORRI



PASSO GIAU



LAKE BRAIES





TRE CIME



วนัแรกของการเดินทาง (1) 22.00 น. เชคอิน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เคา้เตอร ์D สายการบินไทย
วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) 00.50 น. ออกเดินทางสู่มหานครมิวนิก ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG924 ระยะเวลา 11 ชั่วโมง 55 นาที

06:45 น. ถึงสนามบินนานาชาติฟรนัทซ์ โยเซฟ็ ชเตราสม์หานครมิวนิก ประเทศเยอรมนั
ออกเดินทางสู่ เมืองอินสบ์รุค เมืองหลวงของแควน้ทิโรล (ประมาณ 2 ชั่วโมง) แวะเท่ียวเมืองอินสบ์รุค
เดินทางต่อสู่เมือง SANTA MADDALENA ประเทศอิตาลี (ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองใจกลางเทือกเขา DOLOMITES

วนัท่ีสาม และส่ี ของการเดินทาง (3-4) View Point Val Funes – ภาพจากท่ีน่ี ถกูเผยแพรอ่อกไปมากท่ีสดุของเทือกเขาโดโลไมต์
Val Alpe di Siusi – อลัเป ดิ ซีอซูี ทุ่งหญา้บนภเูขาท่ีใหญท่ีสดุในยโุรป
Lago Di Carezza – ทะเลสาบคาเรซซา
ทัง้สามคืน พกั HOTEL TYROL DOLOMITES ใจกลางเทือกเขา วิวสวย (หรอืเทียบเท่า)

วนัท่ีหา้ หก และเจ็ดของการเดินทาง (5-7) Lake Misurina – มกัจะเห็นในโปสการด์โดโลไมตอ์ยู่เสมอๆ มีฉากหนา้เป็นทะเลสาบและฉากหลงัเป็นเทือกเขาและอาคารสีเหลืองๆ
Lago Antorno – ทะเลสาบแสนสวยท่ีน า้นิ่งจนเห็นภาพ Reflection ของน า้และตน้ไม้
Cinque Torri – วิวยอดเขาหอคอยทัง้ 5 
Passo Giau – จดุชมวิวสวยๆ รวมถึงเสน้ทางขบัรถเขา้ไปเรยีกไดว้่าแวะไดต้ลอดทาง
Lake Braies – ไดช่ื้อว่าเป็นไข่มกุของโดโลไมต์ ทะเลาสาบสีเขียวมรกต
Tre Cime – ภเูขาหินปนูสามลกูท่ีเรยีงติดกนั เคา้ว่ากนัว่า เป็นยอดเขาท่ีดงัและสวยท่ีสดุของ Dolomites ฝ่ังตะวนัออก 
ทัง้สามคืน พกั Hotel SONUS ALPIS ใจกลางเทือกเขา วิวสวย (หรอืเทียบเท่า)

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8) 07:00 น. ออกเดินทางสู่มหานครมิวนิก (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
13:35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG925 ระยะเวลา 10 ชั่วโมง 35 นาที

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง (9) 06.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ

ก าหนดการเดินทาง โปรแกรมหลวมๆ 
สามารถปรบัลดเพิ่มเติมได ้แมแ้ตส่ายการบิน



HOTEL TYROL
โรงแรมใจกลางเทืองเขา



HOTEL SONUS ALPIS
โรงแรมใจกลางเทืองเขา



อตัราค่าบรกิาร
มา 6 ทา่น ทา่นละ 119,000.-

รวมตั๋วเครื่องบิน วีซา่ ท่ีพกัสวย ๆ อาหารเชา้ รถ ไกด ์คา่น า้มนั ทางดว่น ภาษี ประกนั เรยีกวา่
จ่ายทีเดียวจบ ครบทัง้เสน้ทาง !!!

ไมร่วมค่าอาหารกลางวนัและเยน็ (ไกดแ์นะน าใหท้กุมือ้) โดยเฉลี่ยประมาณมือ้ละ 15 EUR
ไมร่วมคา่กิจกรรมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม (เราพาไปฟร ีทา่นจ่ายคา่เขา้)

มา 4 ทา่น ทา่นละ 144,000.-



หมายเหตุ
- บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ และท่านอาจจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ท่ีเกิดขึน้

- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การ
ก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ 

- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) แลว้ถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกประเทศเน่ืองจากสขุภาพไม่เอือ้อ  านวย
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รอื บตัรโดยสารราคาพเิศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอยืนยนัว่า 
คณะทวัรอ์อกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดร้บัค  ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบทกุกรณี และควร
ออกตั๋วภายหลงัจากการวางมดัจ าและด าเนินการย่ืนวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้

- บรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถกูปฏิเสธวีซา่หรอืการเขา้เมืองอนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ

- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมทีพั่ก ส าหรับกลุ่มบุคคลทีมี่ความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสม ท าลายทรัพย์สิน 
หรือเจตนาท าผิดกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตทุกุขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัรเ์พื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อย่างมีความสขุ


