
#12304 ทัวรอิตาลีเหนือ ชิงเกวแตรเร เวนิส 10 วัน 7 คืน
อุทยานโดโลไมต นั่งรถไฟชมหมูบานทั้งหา บิน TG
ทัวรอิตาลีเหนือ ชิงเกวแตรเร เวนิส ลองเรือทะเลสาบเกรดา จุดชมวิวโบสถซาน
ตาแมกดัลนา นั่งกระเชาชมวิวแอลปเดอซุสซิ ทะเลสาบมิซูรินา จตุรัสซานมารโค
ชมเมืองฟลอเรนซ เสนทางโรแมนติกแหงทัสคานี ลงเรือสูพอรโตฟโน มหาวิหาร
แหงมิลาน ปอมซฟอรซา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - เซอรมิโอเน - ลองเรือทะเลสาบการดา - อุทยานแหง
ชาติเทือกเขาโดโลไมท - หมูบานวัล ดิ ฟุนส - โบลซาโน   

Four Points
Sheraton
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 น่ังกระเชาบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี - ทะเลสาบเบรียส - หมูบานเวอรเซียโก ดิ โซปรา -
จุดชมวิวเฮลม - คอรตินาดิแอมเปซโซ   

Sport Hotel
Cortina หรือ
เทียบเทา

4 ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลินา - ทาเรือตรอนเซโต - เวนิส - เกาะซานมารโค - จัตุรัสซานมาร
โค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - โบสถซานมารโค - สะพานริอัลโต   

NH Hotel
Venice
Mestre หรือ
เทียบเทา

5 เมืองเกรฟ อิน เคียนติ - ปราสาทวารราซาโน - ชิมไวน - ฟลอเรนซ - เมืองเกาของนคร
ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร) - โบสถซานตา โครเชเมือง
ฟลอเรนซ - จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - จตุรัสไมเคิลแองเจลโล

  
Grand Hotel
Mediterraneo
หรือเทียบเทา

6 หมูบานมอนเตริคจิโอนิ - เซียนา - จตุรัสแคมโป - ซานจีมิญญาโน - ลาสเปเซีย   
NH Hotel La
Spezia หรือ
เทียบเทา

7 ชิงเกว แตรเร - หมูบานริโอแมกจิโอเร - ปอรโตฟิโน - เจนัว   

Holiday Inn
Hotel
Genova หรือ
เทียบเทา

8 แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล - มิลาน - ปราสาทสฟอรเซสโก - มหาวิหาร
แหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล   

NYX Milan
Hotel หรือ
เทียบเทา

9 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)    -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 เม.ย. 63 - 8 พ.ค. 63 ฿92,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿19,900

15 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿19,900

29 พ.ค. 63 - 7 มิ.ย. 63 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿19,900

19 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 ฿89,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿19,900

1 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 ฿95,900 ฿95,900 ฿95,900 ฿19,900

24 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 ฿95,900 ฿95,900 ฿95,900 ฿19,900

9 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 ฿95,900 ฿95,900 ฿95,900 ฿19,900

18 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ฿92,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿19,900



4 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ฿92,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿19,900

21 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 ฿92,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿19,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - เซอรมิโอเน - ลองเรือทะเลสา
บการดา - อุทยานแหงชาติเทือกเขาโดโลไมท - หมูบานวัล ดิ ฟุน
ส - โบลซาโน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร
สายการบินไทย (เคานเตอร D) พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.35 น. ออกเดินางสูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TG 940

07.10 น. เดินทางถึงกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

จากนั้นนําทาน ออกเดินทางสู Sirmeone เมืองอันเกาแก ใหทุกทานไดชมเมืองเกาท่ีแสนสวยงาม มีรานคาและ รานขนม
อยูมากมาย เก็บภาพปอมปราการประจําเมือง ท่ีเป็นจุดสัญลักษณตั้งแตสมัยยุคโรมัน

นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบเกรดา บรรยากาศของทะเลสาบท่ีตัดกับแนวหนาผาของทิวเขาเซาทเทิรนแอลฟ ได
เวลาสมควรอิสระทุกทานเดินเลนชมเมือง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานออกเดินทางสู Great Dolomite Road บนเสนทางสายน้ี คุณจะท่ึงในความย่ิงใหญของขุนเขาอีกครั้งระยะทางไม
ไกลมากแตเราจะคอย ๆ ซึมซับบรรยากาศท่ีหาไมไดท่ีไหนอีกแลวในโลกน้ี เทือกเขาโดโลไมท (Dolomite) ไดรับการประกาศให
เป็นมรดกโลก

้ ่



จากนั้นนําทานเดินทางสูบริเวณหมูบานวัล ดิ ฟุนส ชมความมหัศจรรยของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมของหมูบาน ท่ีผสม
ผสานไดอยางลงตัว ฉากหลังเป็นภูเขาอันย่ิงใหญเบื้องหนาของเราเป็นหมูบาน Villnöß (Val di Funes) แสนสงบ และนา
รัก มีเวลาใหทานเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ บริเวณท่ีตั้งโบสถ Santa Magdalena อันเป็นเอกลักษณ

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูท่ีพักเมืองโบลซาโน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

พักท่ี: Four Points Sheraton Hotel / หรือระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา

เซอรมิโอเน

ลองเรือทะเลสาบการดา

 เชา

รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็นทาอากาศยานท่ีมีจํานวนผูโดยสารระหวาง
ประเทศใชบริการมากท่ีสุดของอิตาลี แตในสวนของจํานวนผูโดยสารรวมท้ังหมดจะเป็น
รองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิอูมิชิโน

เป็นเมืองตากอากาศริมฝ่ังทะเลสาบกราดาซ่ึงอยูทางตอนเหนือของอิตาลี บริเวณรอบๆ
ทะเลสาบจะมีบานพักตางอากาศของเศรษฐีชาวอิตาเล่ียนอยูเป็นจํานวนมาก ในเมืองลวน
ถูกลอมรอบดวยอาคารเกาแกสวยงามดัดแปลงมาเป็นรานคา รานกาแฟ ราน ไอศกรีม
และโรงแรมขนาดเล็กตางก็แตงแตมสีสันไดสวยงามกลมกลืน เป็นท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว
ใหเขามาเยือนเมืองแหงน้ี

ลองเรือชมทะเลสาบการดา ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี อยูระ
หวางเมืองเวโรนาและเบรสชา บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป มีพ้ืนท่ี 360 เป็นทะลสาบท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศอิตาลี ซ่ึงระหวางลองเรือจะไดเห็นทิวทัศนอันสวยงามของเทือกเขาแอลป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อุทยานแหงชาติเทือกเขาโดโลไมท

หมูบานวัล ดิ ฟุนส

 บาย

เป็นอุทยานท่ีไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกโดยองคกร UNESCO เมื่อปี 2009 มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นหนาผาสูง สลับกับหุบเหวลึก โดยภูมิประเทศของเทือกเขาโด
โลไมทเคยเป็นแนวปะการังมากอนเมื่อ 500 ลานปีท่ีแลว ตัวเทือกเขานั้นเป็นเทือกเขา
หินปูนเป็นแนวตอๆ กันกินพ้ืนท่ีกวางใหญจนเกิดหุบเขาสีเขียวและทะเลสาบมากมายโดย
ในฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมยอดเห็นเป็นสีขาวโพลนไปหมด

หมูบานวัล ดิ ฟุนส ชมความมหัศจรรยของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมของหมูบาน ท่ี
ผสมผสานไดอยางลงตัว ฉากหลังเป็นภูเขาอันย่ิงใหญเบื้องหนาของเราเป็นหมูบาน
Villnöß (Val di Funes) แสนสงบ และนารัก มีเวลาใหทานเก็บภาพความสวยงามของ
ธรรมชาติ บริเวณท่ีตั้งโบสถ Santa Magdalena อันเป็นเอกลักษณ ในยามอาทิตย
อัสดง แสงแดดทองละเลียดริมหนาผา ฉากเบื้องหนาเป็นโบสถและหมูบานอันแสนสงบ
ปลอยกายปลอยใจไปกับชวงเวลาแสนพิเศษน้ี



วันท่ี 3 น่ังกระเชาบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี - ทะเลสาบเบรียส - หมูบาน
เวอรเซียโก ดิ โซปรา - จุดชมวิวเฮลม - เมืองคอรตินาดิแอมเปซ
โซ

โบลซาโน
เป็นเมืองทางตอนเหนือของอิตาลีท่ีเป็นประตูเขาสูอุทยานแหงชาติโดโลไมท และตัวเมือง
โบลซาโนนั้นลอมรอบดวยแมน้ํา งดงามดวยโบสถ วิหาร โดยเมืองน้ีเป็นศูนยกลางการ
ปลูกผลไมใหญท่ีสุดในอิตาลี และยังเป็นเมืองหลสงของแควนทิโรลใตดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Four Points Sheraton Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูสถานีกระเชา ณ เมืองโอรทิเซย ผอนคลายกับธรรมชาติท่ีงดงาม นําทานขึ้นสูจุดชมวิว แอลป เดอ ซูสซิ
(Alpe di Siusi) เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีสามารถเห็นความย่ิงใหญอลังการของกลุมเขาใน Dolomite ไดอยางชัดเจนมีเวลาให
ทานเก็บภาพความงดงามของธรรมชาติ ไดเวลาสมควรออกเดินทางชมความงามแหงโดไมทกันตอ ในเสนทางสวยๆ ชมเมือง
เล็กๆ เพราะเราเชื่อวา ความสวยงามระหวางทางนั้นนาจดจําไมนอยแวะถายรูปกันไปตลอดทาง

ผานชมทะเลสาบ เบรียซ (Braies)

ดินทางถึงหมูบานเวอรเซียโก ดิ โซปรา (Versciaco di Sopra)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานโดยสารกระเชา ขึ้นสูจุดชมวิว เฮลม(Helm) ชมความงดงามของแนวเขาโดโลไมทจากบริเวณ Helm Restaurant มี
เวลาใหทานเดินเลนชมธรรมชาติ และฟารมเล้ียงสัตวท่ีทําจําลองไวตอนรับนักทองเท่ียว

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองกอรตีนา ดัมเปซโซ อิสระทุกทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: Sport Hotel Cortina / หรือระดับใกลเคียง

นั่งกระเชาบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น่ังกระเชา ขึ้นสูบนเนินเขาท่ีเราเรียกวา “อัลเป ดิ ซุยซี” (ALPE DI SIUSI) ชมวิว
ทิวทัศนบนภูเขา ท่ีไดชื่อวากวางใหญท่ีสุดในยุโรป ทานจะไดสัมผัสความงดงามอันนา
ประหลาดตาของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท จากมุมสูงรอบดาน ชมทัศนียภาพของหุบเขา
โตรกผา โดยมีเทือกเขาแลงโกเฟวเป็นภาพประกอบ นําทานน่ังกระเชากลับสูดานลาง



วันท่ี 4 ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลินา - ทาเรือตรอนเซโต - เมืองเวนิส หรือ
เวเนเซีย - เกาะซานมารโค - จัตุรัสซานมารโค - สะพานถอน
หายใจ - พระราชวังดอจ - โบสถซานมารโค - สะพานริอัลโต

ทะเลสาบเบรียส

หมูบานเวอรเซียโก ดิ โซปรา

เป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตท่ีรายลอมไปดวยปาสนแหงเทือกเขาแอลปในระดับความสูง
1,496 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลซ่ึงอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ Fanes Sennes Braies
เขตปาสงวนท่ีใหญท่ีสุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท

เป็นหมูบานหน่ึงท่ีอยูทามกลางธรรมชาติของเทือกเขาโดโลไมทอันสวยงาม ท่ีหมูบานแหง
น้ีทานสามารถน่ังกระเชาไปยังจุดชมวิว Helm และชมความงดงามของแนวเขาโดโลไมท
ประกอบกับวิวหมูบานจากมุมสูง ท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จุดชมวิวเฮลม

คอรตินาดิแอมเปซโซ

 บาย

เป็นจุดชมวิวเทือกเขาโดโลไมทอันย่ิงใหญท่ีดีท่ีสุดจุดหน่ึง ขางบนจะมีฟารมเล้ียงสัตวท่ีทํา
จําลองไวตอนรับนักทองเท่ียว และยังมีรานอาหาร Helm Restaurant ท่ีถือเป็นจุดรับ
ประทานอาหารท่ีสวยมากๆซ่ึงการจะเขาถึงท่ีน่ี นักทองเท่ียวจะตองใชการน่ังโดยสาร
กระเชาไปเทานั้น

เมืองคอรตินา ดิ แอมเปซโซ (Cortina D’ Ampezzo) หัวใจของเขตโดโลไมท แหงแอลป
อิตาลี ตั้งอยูเชิงเขาโดโลไมท บนเสนทางงดงามดวยภูมิประเทศ ปาสน ทะเลสาบแสนสวย
หุบเขากวาง กระทอมไมชาเลย ภูเขาหิมะ ยอดเขาหินปูน ยอดเขาท่ีไรหิมะ แตรูปทรง
แปลกตา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sport Hotel Cortina หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

ไดเวลาสมควรมีเวลาใหทานเก็บภาพความประทับใจกับความงดงามของตัวเมือง ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูแควนเวเนโต
แวะชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลูโน สัมผัสอากาศดีๆ

บาย

้ ้ ้



บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษสปาเก็ตตี้ กุงมังกร (Lobster Spaghetti)

นําทานเดินทางเขาสูทาเรือตรอนเชโต จากนั้นลงเรือเขาสู “เมืองเวนิส”

เรือนําทานเดินทางเขาสู “เกาะซานมารโค” ศูนยกลางของเมืองเวนิส

พรอมนําคณะเดินทางเขาสูบริเวณ “จตุรัสซานมารโค” ระหวางการเดินทางชม อนุสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอมานูเอลท่ี 2
ถายภาพคูกับ “สะพานถอนหายใจ” สะพานแหงสัญลักษณท่ีเชื่อมตอกับพระราชวังดอรจ ชมความสวยงามของจตุรัสดานหนาพระ
ราชวังดอรจ ชมรอบบริเวณ“โบสถเซนตมารค” ซ่ึงเป็นโบสถแบบไบเซ็นไทน ท่ี “ใหญท่ีสุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกชอปป้ิง
สินคาแบรนดเนมชื่อดังนานาชนิด อิสระใหทานเดินเท่ียวชมงานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะดานสถาปัตยกรรม
ท่ี “สะพานเรียลอัลโต” ทําทานเดินทางกลับสูฝ่ังเมสเต

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: NH Hotel Venice Mestre / เทียบเทาระดับใกลเคียง

ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลินา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลินา (Lake Misurina) ทะเลสาบแสนสวยทีหลบซอนตัวอยูใน
หุบเขา ถือเป็นเขตสําคัญอีกเขตหน่ึงของ “โดโลไมท” ท่ีงดงามเหมาะแกการเก็บภาพและ
เย่ียมชม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษสปาเก็ตตี้ กุงมังกร (Lobster Spaghetti)

ทาเรือตรอนเซโต

เวนิส

เกาะซานมารโค

 บาย

นครเวนิชถือวาเป็นนครอันเล่ืองชื่อท่ีไดยินชื่อมานานแสนนาน เมืองท่ีใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนนเพ่ือใชเดินทางสัญจรไปมา

เวนิส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ดวยความสวยงามและความนาอยูของบาน
เมืองทําให เวนิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายน้ํา เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และท่ีสําคัญ ยูเนสโก ยกให
เวนิส เป็นหน่ึงในเมือง มรดโลก

เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิส



วันท่ี 5 เมืองเกรฟ อิน เคียนติ - ปราสาทวารราซาโน - ชิมไวน -
ฟลอเรนซ - เมืองเกาของนครฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ
(ซานตามาเรียเดลฟออเร) - โบสถซานตา โครเชเมืองฟลอเรนซ -
จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - จตุรัสไมเคิลแองเจลโล

จัตุรัสซานมารโค

สะพานถอนหายใจ

พระราชวังดอจเวนิส

โบสถซานมารโค

สะพานริอัลโต

จัตุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็น หองวาดภาพของโลก จัตุรัสซานมารโคหรือจัตุรัส
เซนตมารคอาจเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการน่ังพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายท่ี
แสนสบายในเวนิส ภายในบริเวณมีรานกาแฟกลางแจงท่ีตั้งกระจายอยูริมทางเดินใน
จัตุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแกทางประวัติศาสตรท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบนอก

เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงน้ีมีคุกขังนักโทษอันนาสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซ่ึงถูก
เชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงน้ีจึงมีชื่อเรียกวา
สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษท่ีเดินขามสะพานกอนท่ีจะหมดอิสรภาพ

เป็นพระราชวังสไตลเวนิสโกธิค เป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญของเมืองเวนิส สรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 9 แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพ่ิมเติมในระหวาง
ศตวรรษท่ี 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิตรกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก

เป็นโบสถประจําเมืองเวนิส มีฉายาวาโบสถทอง (Church of Gold) ตั้งอยูท่ีจัตุรัสซา
นมารโค ตัวโบสถสรางดวยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทนจนถึง
ยุคเรอเนสซองส มีการประดับอยางงดงามดวยโมเสก และประติมากรรมตางๆ แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ อํานาจ และ ความมั่งค่ังของเวนิส

สะพานริอัลโตเป็นหน่ึงในสะพานขามแกรนดคาแนลท่ีนักทองเท่ียวนิยมแวะมาถายรูป
มากท่ีสุด สะพานแหงน้ีมีความเกาแกท่ีสุด สรางขึ้นครั้งแรกดวยไมในปี ค.ศ.1181 แต
เกิดการผุพังขึ้นเรื่อยๆกระท่ังในชวงปี ค.ศ.1588-1591 ไดมีการรื้อและสรางใหมดวยหิน
อยางแข็งแรงดังท่ีเห็นในปัจจุบัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 NH Hotel Venice Mestre หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูเมืองเกรฟ อิน เคียนติ (Greve in Chianti)

นําทานเดินชมบริเวณปราสาทวารราซาโน (Castle of Verrazzano)

*** นําทานเขาสวนองุน และชมโรงงานบมไวน ท่ีเต็มไปดวยถังไมโอก หลายรอยถังท่ีวางเรียงราย ใหทาน ไดชิมรสชาติอัน
กลมกลอมของไวนเชียนติ อยางจุใจ ***

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร ภายใน ไรไวน Castello of Verrazzano

ไวนชนิดตางๆ ท่ีทานจะไดชิม Verrazzano Ser Chiaro” IGT / Fettunta Chianti Classico DOCG / Chianti
Classico Riserva DOCG Supertuscan” IGT or Chianti Classico Gran Selezione DOGC *** หากไวนบางชนิด
หมดหรือ ไมไดตามคุณภาพอาจมีการปรับเปล่ียนได ณ ภัตตาคาร ***

ไดเวลาสมควรทานทานชม“เมืองฟลอเรนซ” เป็นเมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส

นําทานชม “จัตุรัสเพียซซาซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเดนของเมืองท่ี “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร” เป็น
วิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ

จากนั้นออกเดินทางเขาสูใจกลางเมืองชม “โบสถซันตาโคเช” โบสถขนาดใหญซ่ึงใชเป็นสถานท่ีฝังศพของศิลปินชื่อกอง
โลก“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ”

ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ท่ีมีความสวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนอยางมาก

นําทานขึ้นชมวิวตัวเมืองฟลอเรนซ ณ จัตุรัสไมเคิล แองเจโร (Piazzale Michelangelo)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน

ท่ีพัก: Grand Hotel Mediterraneo / หรือระดับใกลเคียง

เมืองเกรฟ อิน เคียนติ

ปราสาทวารราซาโน

ชิมไวน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเขตเทศบาลนอกเมืองฟลอเรนซของประเทศอิตาลี ตั้งอยูท่ีบริเวณ Val di Greve ซ่ึง
เป็นแมน้ําสายเล็ก ท่ีเมืองน้ีมีความเงียบสงบในบบชนบทของยุโรป และยังเป็นเมืองท่ี
มีชื่อเสียงในการผลิตไวนอีกเมืองหน่ึงของอิตาลี

ปราสาทแหงน้ีตั้งอยูในเมืองเกรฟ อิน เคียนติ ท่ีน่ีเคยเป็นปราสาทเป็นชาวอิทรุสกันและ
เป็นท่ีตั้งของอาณาจักรโรมันและยังคงอยูในขอบเขตของมันมานานกวา 1,000 ปีเมื่อครั้ง
อดีตกอนคริสตกาล ปราสาทกลายเป็นสมบัติของครอบครัวนักเดินเรือตระกูล
Verrazzano ในศตวรรษท่ี 7 ปัจจุบันท่ีน่ีเป็นโรงบมไวนรวมสมัยท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ
เมือง ซ่ึงภายในมีสวนองุน โรงงานบมไวน ท่ีเต็มไปดวยถังไมโอกนับรอยถัง

ใหทานไดชิมไวนรสดี



 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟลอเรนซ

เมืองเกาของนครฟลอเรนซ

มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร)

โบสถซานตา โครเชเมืองฟลอเรนซ

จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย

จตุรัสไมเคิลแองเจลโล

 บาย

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม ของ
ประเทศอิตาลีน่ันเอง เมืองฟลอเรนซ ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําอารโน ปัจจุบันเมืองแหงน้ีได
กลายเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมมากเป็นอันดับตนๆของ
โลก

ยานเมืองเกาของนครฟลอเรนซ ซ่ึงตั้งอยูริมน้ํา มีประวัติศาสตรท่ียาวนานและทัศนียภาพ
ท่ีเทียบไดยาก

มหาวิหารน้ีตั้งอยูในเขตจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ถูกสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ท่ี 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว
เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซแหงน้ียังเป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญเป็นลําดับท่ี 4
ของทวีปยุโรป ปัจจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหง
ฟลอเรนซ

เป็นวัดบาซิลิกาชั้นรองของนิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยูท่ีเมืองฟลอเรนซในประเทศอิตาลี ท่ี
ตั้งแตเดิมเป็นท่ีลุมนอกกําแพงเมืองฟลอเรนซ ภายในวัดเป็นท่ีเก็บศพคนสําคัญๆ ของ
อิตาลีเชนไมเคิล แอนเจโล, กาลิเลโอ กาลิเลอี, และคนอ่ืนจึงเป็นท่ีรูจักกันวาเป็น
“Pantheon of the Italian Glories” (จุดยอดของความเลิศของอิตาลี)

บริเวณจัตุรัสเดลลาซินญอเรียน้ีมีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอรซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก เป็นตน

จตุรัสไมเคิลแองเจลโล เป็นจุดชมวิวมองเมืองเกาฟลอเรนซในมุมสูง มีรูปจําลองของ เดวิด
สัญลักษณของคนหน ุมแข็งแรงผูรักอิสรภาพ ซ่ึงถือเป็นสัญญลักษณแหงความเป็นอิสระ
ของเมืองฟลอเรนซ รูปแกะสลักของจริงฝีมือของ ไมเคิล แองเจลโล อยูท่ี Galleria
dell'Accademia, Florence

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 หมูบานมอนเตริคจิโอนิ - เมืองเซียนา - จตุรัสแคมโป - เมือง
ซานจีมิญญาโน - เมืองลาสเปเซีย

เมนูอาหารกลางวัน

Menu Starter and Bruschetta

Ham, Wild boar salami, Head cheese, Crostino with lard from the Greve Valley,

Main Course

- Pasta with tomato sauce and herbs, Roast loin of pork with salad from the garden and white beans

Dessert

- Cantuccini (almond cookies), Tasting of Grappa, Coffee

*** หากไวนบางชนิดหมดหรือ ไมไดตามคุณภาพอาจมีการปรับเปล่ียนได ณ ภัตตาคาร ***

 Grand Hotel Mediterraneo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเสนทางโรแมนติก แหงทอสคานี แควนทอสคานี

นําทานเดินทางเขาสู หมูบานมอนเตริคจิโอนิ (Monteriggioni) มีกําแพงลอมรอบตัวเมือง ตั้งอยูบนเนินธรรมชาติ กลาง
เมืองมีจัตุรัส Piazza Roma บานเรือนสวนใหญสไตลเรเนสซองส (เคยเป็นเจาของขุนนางทองถิ่นพอคาท่ีรํ่ารวยและผูดี) เก็บ
ภาพความสวยงาม

นําทานเดินทางสูเมืองเซียนา ตลอดท้ังใจกลางเมืองเกาของเซียนาไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟิออเรนตินา สเตก (Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษท่ีมีชื่อ
เสียงท่ีสุดของแควน ทัสคานี (ทานใดไมทานเน้ือวัวกรุณาแจงเจาหนาท่ีฝายขาย ทางบริษัทจะเปล่ียนเมนูเป็นหมูแทน)

นําทานชม จตุรัสเปียซซา เดล คัมโป Piazza del Campo ซ่ึงไดรับยกยองวาเป็นมรดกโลก และเคยเป็นบานของาลิโอนัก
แขงมาท่ีมีชื่อกระฉอนท่ีสุดในโลก ท่ีไดชื่อวาสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็นรูปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู ดานหนาศาลา
วาการเมืองเซียนา เดินเลนชมเมือง บานเรือนตางๆ ถึงแมดูเกาแก แตยังคงถูกใชงานเป็นท่ีอยูอาศัยและรานคา มีศาลากลาง
จังหวัดสไตลโกธิค น้ําพุเกีย โบสถพระแมนิรมล ท่ีน่ีมีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพ้ืนเมืองทุกปี

จากนั้นนําทาน ออกเดินทางสูเมืองซานจีมิญญาโน (San Gimignano) เป็นหมูบานเล็กๆ เมืองทานเขามาในเมืองซานจีมิ
ญญาโน เสมือนทานไดยอนเวลากลับไปในยุคกลางอยางแทจริง

นําทานเดินทางสูเมืองลา สเปเซีย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารจีน

ท่ีพัก: NH Hotel La Spezia / หรือระดับใกลเคียง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 7 ชิงเกว แตรเร หรือซิงเคว เทรา - หมูบานริโอแมกจิโอเร - เมือง
ปอรโตฟโน - เมืองเจนัว

 หมายเหตุ ทานใดไมทานเน้ือวัวกรุณาแจงเจาหนาท่ีฝายขาย ทางบริษัทจะเปล่ียนเมนูเป็นหมูแทน

หมูบานมอนเตริคจิโอนิ

เซียนา

เป็นหมูบานยุคกลางท่ีมีปอมกําแพงลอมรอบบนเนินเขาธรรมชาติ ตั้งอยูในเมืองทัศคานี
ประเทศอิตาลี สรางโดย Sienese ในปี 1214 เพ่ือเป็นคายรบแนวหนาในการทําสงคราม
กับฟลอเรนซจากเหตุการณความขัดแยงระหวางเซียนาและฟลอเรนซในยุคกลาง หมูบาน
น้ียังมีบทบาทสําคัญในซีรี่ยเกมชื่อดัง Assassin's Creed ในฐานะเป็นบานเกิดของ
ตัวเอกสําคัญตัวหน่ึงในเกม คือ Ezio Auditore

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา ประเทศอิตาลี ในยุคกลางเซียนาเป็นเมืองคูแขงของ
ฟลอเรนซท่ีมีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ฟิออเรนตินา สเตก (Fiorentina Beef Steak)

จตุรัสแคมโป

ซานจีมิญญาโน

ลาสเปเซีย

 บาย

จตุรัสท่ีสวยงามเป็นอันดับ 3 ของอิตาลี ซ่ึงใชเป็นสนามแขงกีฬาแขงมาประจําปี ชมความ
ย่ิงใหญและงดงามของจตุรัสแหงน้ี ท่ีมีลักษณะคลายปากปลองภูเขาไฟอันรายลอมไปดวย
สถานท่ีสําคัญโบราณ เชน ปาลาซโซ-พับปิโค, ปาลาซโซ-ซานเซโดนี

เป็นเมืองเล็กๆ บนเนินเขา ตั้งอยูในแควนทัสกานี ไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1990 เป็นเมืองแหงหอคอย ซ่ึงทานจะไดชมจุดชมวิว
ของเมืองท่ียังรักษาความสมบูรณืของรูปแบบเมืองในยุคกลางเอาไวได

เป็นเมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยูระหวางเมืองเจนัวและปิซา บนทะเลลิ
กูเรียและเป็นหน่ึงในอาวท่ีมีความสําคัญทางดานการคา และการทหาร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน

 NH Hotel La Spezia หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานน่ังรถไฟสู ชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) หมูบานเล็กๆ ท้ังหา ท่ีตั้งอยูบนชายฝ่ังริเวียรา ของอิตาลี ประกอบดวย
หมูบานหาแหง ไดแก MONTEROSSO AL MARE, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยท้ังหา
หมูบานน้ีมีหุบเขาลอมรอบ ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกอีกดวย

แวะชมความงามของหมูบานริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมูบานเล็กๆ ท่ีมีเสนห และมีบรรยากาศเหมือนเมือง
ตุกตา บานเรือนท่ีตั้งลดหล่ันกันบนหนาผาท่ีปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิเตอรเรเนียนสีเทอรควอยซ ทําให
กลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดฮิต

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานลงเรือสูเมืองพอรโตฟิโน (น่ังเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอรโตฟิโน นําทานเดินเลนเท่ียวชมเมืองโดย
รอบ เป็นเมืองทาแหงชายทะเลเมดิเตอรเรเนียน เก็บภาพโบสถเซนตมารติน (St.Martin) ตัวโบสถนั้นมีขนาดท่ีไมใหญโต แต
ก็มีความสวยงามมากพอสมควร ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางกลับไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเจนัว

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรมท่ีพัก

พักท่ี: Holiday Inn Hotel Genova หรือระดับใกลเคียง

ชิงเกว แตรเร

หมูบานริโอแมกจิโอเร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานมรดกโลกหาเเหง มีอายุหลายรอยปี ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเต
อรเรเน่ียน ตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี เป็นท่ีทองเท่ียวท่ีกําลังมาแรงและนาสนใจใน
หมูนักทองเท่ียวท่ีชอบผจญภัย ชิงเกว แตรเร คือ เป็นสวนประกอบของหมูบานหลากสี
ท้ังหาแหง ซ่ึงเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก ท่ีชอบการชื่นชม
ทัศนียภาพอันงดงามของตึกรามบานชองท่ีถูกฉาบไวดวย สีสันสะดุดตามากมาย

เป็นหมูบานประมงเล็กๆ ท่ีมีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา บานเรือนท่ีตั้งลด
หล่ันกันบนหนาผาท่ีปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิเตอรเรเนียนสีเทอรค
วอยซ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปอรโตฟโน บาย

เมืองทาแหงชายทะเลเมดิเตอรเรเนียนท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลก ซ่ึงตั้งอยูในเขตจังหวัดของ
เจนัว ท่ีถูกลอมรอบดวยทาเรือเล็กๆ จนไดรับการขนานนามวาเป็น สวรรคแหงเมืองทา
สําหรับนักทองเท่ียวก็วาได เมืองปอรโตฟิโน เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีแสนนารัก ภายในตัวเมือง
ประกอบไปดวยดวยบานเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุม โอบ
ลอมอาวท่ีมี เรือยอรช จอดเต็มไปหมด



วันท่ี 8 แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล - มิลาน - ปราสาทสฟ
อรเซสโก - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็ม
มานูเอล

เจนัว
เป็นเมืองทาทางทะเลท่ีสําคัญทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลวงของแควนลิ
กูเรีย และบริเวณเมืองมีความหนาแนนประชากรราว 900,000 คน นอกจากน้ียังมีชื่อ
เรียกอีกชื่อวา Superba อันเน่ืองมาจากความรุงเรืองในอดีต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Holiday Inn Hotel Genova หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เซอรราวาเล เอาทเล็ท (Serravalle Designer Outlet) เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมมากมายในราคา
พิเศษ เชน Armani, Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein ฯลฯ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี

นําคณะเดินทางสูบริเวณ “ปราสาทสฟอรเซสโก” ปราสาทสวยงามหลังน้ีไดเคยเป็นปอมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติมี
เวลาใหทานไดถายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ําพุท่ีโพยพุงบริเวณดานหนาปราสาทสฟอรเซสโก

นําทานชม “มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวยหิน
ออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ปัจจุบันเป็น “โบสถแคธอลิกท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานดานหนาเป็นท่ีตั้งของพระราชานุ
สาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลท่ี 2 ทรงมา รายลอมดวยอาคารท่ีเกาแกคลาสสิคและชอปป้ิงมอลลท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก
มีเวลาใหทานไดเลือกหาซ้ือสินคาชื่อดังมากมายท่ี “แกลเลอเรีย วิคเตอรเอ็มมานูเอลท่ี2” เป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพ้ืน
โมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบดวยรานคาสินคาแบรนดเนมชื่อดัง ใหทานไดชอปป้ิงตามอัธยาศัย บนถนนมองท น
โปลียอง และถนนวิคเตอรเอมมานูเอล หรือน่ังจิบกาแฟชมบรรยากาศ

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคารไทย

พักท่ี: NYX Milan Hotel หรือระดับใกลเคียง

แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นเอาทเล็ตศูนยการคาท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงในภูมิภาคยุโรป ดวยพ้ืนท่ีครอบคลุม
มากกวา 37,000 ตารางเมตร ท่ีเพียบพรอมไปดวยรานแบรนดเนม พรอมรานคาแฟชั่น
กวารอยๆ ราน ท่ีน่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีนาดึงดูดใจอยางนาประหลาดใจ เน่ืองจากเป็น
ลักษณะจําลองในยาน Ligurian ท่ัวไป ท่ีมีรานคาบูติกเรียงรายไปตามถนนเพียซซา และ
ถนนท่ีคดเค้ียวมีรานกาแฟรานอาหารและพ้ืนท่ีน่ังเลน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง



วันท่ี 9 สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา

 เที่ยง

มิลาน

ปราสาทสฟอรเซสโก

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล

 บาย

มิลาน หรือ มิลาโน เป็นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาค
เหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณท่ีราบลอมบารดี ซ่ึงเรียกเขตท้ังหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซ่ึงหมายถึง อยูกลางท่ีราบ เมือง
มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจัดใหเป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

ท่ีน่ีมีสิ่งสะสมทางโบราณคดีและเงินเหรียญโบราณท่ีนาสนใจ นอกจากน้ียังมีบานสวนตัว
อีกสองหลัง (Palazzo Bagatti Valsecchi และ Poldi Pezzoli) ซ่ึงอาจจะไมใช
ปราสาทขนาดใหญ แตบานเหลาน้ีไดจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑโดยจัดแสดงสิ่งทอ เครื่องประดับ
ตกแตง และภาพวาด ซ่ึงมีคุณคาแกการเย่ียมชม

เป็นสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินออนสถาปัตยกรรมโกธิก
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารท่ีนอกเหนือจาก
ความวิจิตรงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูป้ันนับกวา 3000 รูป ท่ีสวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหนาดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมา คือสถานท่ี
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็นท่ีพบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ป้ิงชั้นนํา

แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลท่ี 2 เป็นอาคารศูนยการคา หางเกาแกอาคารกระจกเกา
แกและสงางามท่ีสุดของโลกแหงหน่ึง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนยรวม
สินคาแบรนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซ้ือไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา
รองทา และนาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิตตอง,พราดา,เฟอรากา
โม,อารมาน่ี,เวอรซาเช หรือ เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารไทย

 NYX Milan Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชา นําทานออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติเวียนนา

บาย

14.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี TG937



วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) บาย

เป็นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา และประเทศออสเตรีย ซ่ึงในตอนแรกนั้นถูกสราง
ขึ้นมาเป็นฐานทัพอากาศ

 กิจกรรม เชา

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน

และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และ
ออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

- เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด
 

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทาง

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ 

- คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ช.ม./วัน 

- โรงแรมท่ีพักตามระบุ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําใหตองมี
การปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

- คา Coach Tax และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ 

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม 

- คาอาหารท่ีระบุในรายการ  

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ** ตามเงื่อนไขกรมธรรม ** หากทานอายุเกิน 75 ปี ทานตอง
ซ้ือประกันเพ่ิม

- คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 

- บริการน้ําด่ืมบนรถทัวรตลอดการเดินทาง (วันละ 1 ขวด) 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

- คาดําเนินการทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

- คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 100 บาทตอวัน (หากทานประทับใจในการบริการ) 
 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

- หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา
้ ้ ้ ่



- รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง

- หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3
เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

* สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

- สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

- สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

- สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง

- หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

- กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

- ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก
 

หมายเหตุ
- โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ, การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการ

บิน และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ เมื่อทานทําการ
จองและชําระเงินมัดจําแลว บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แลว

- ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

- ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

- หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดิน
ทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

- เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมี
ความประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอ
การพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาให
กับทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี

- คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
๋ ่ ๋ ่ ่ ่ ่ ๋ ่ ่



- คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

- หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

- ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ
 

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด   

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


