#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

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



2

ทา อากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - เซอรมิโอเน - ลองเรือทะเลสาบการดา - อุทยานแหง
ชาติเทือกเขาโดโลไมท - หมูบา นวัล ดิ ฟุนส - โบลซาโน

3

นั่งกระเชา บนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี - ทะเลสาบเบรียส - หมูบา นเวอรเซียโก ดิ โซปรา จุดชมวิวเฮลม - คอรตินา ดิแอมเปซโซ

4

ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลินา - ทา เรือตรอนเซโต - เวนิส - เกาะซานมารโค - จัตุรัสซานมาร
โค - สะพานถอนหายใจ - พระราชวังดอจเวนิส - โบสถซานมารโค - สะพานริอัลโต

5

เมืองเกรฟ อิน เคียนติ - ปราสาทวารราซาโน - ชิมไวน - ฟลอเรนซ - เมืองเกา ของนคร
ฟลอเรนซ - มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟิ ออเร) - โบสถซานตา โครเชเมือง
ฟลอเรนซ - จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย - จตุรัสไมเคิลแองเจลโล

6

หมูบา นมอนเตริคจิโอนิ - เซียนา - จตุรัสแคมโป - ซานจีมิญญาโน - ลาสเปเซีย























โรงแรม



-



Four Points
Sheraton
Hotel หรือ
เทียบเทา



Sport Hotel
Cortina หรือ
เทียบเทา



NH Hotel
Venice
Mestre หรือ
เทียบเทา



Grand Hotel
Mediterraneo
หรือเทียบเทา



NH Hotel La
Spezia หรือ
เทียบเทา



Holiday Inn
Hotel
Genova หรือ
เทียบเทา

7

ชิงเกว แตรเร - หมูบา นริโอแมกจิโอเร - ปอรโตฟิ โน - เจนัว

8

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







NYX Milan
Hotel หรือ
เทียบเทา

ทา อากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

9
10





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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
22.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคาน เตอร
สายการบินไทย (เคาน เตอร D) พรอมเจาหน าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัต รที่นั่งบนเครื่อง



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา - เซอรมิโอเน - ลองเรือทะเลสา
บการดา - อุทยานแหงชาติเทือกเขาโดโลไมท - หมูบานวัล ดิ ฟุน
ส - โบลซาโน
เชา
00.35 น. ออกเดินางสูเมืองมิลาน ประเทศอิต าลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940
07.10 น. เดินทางถึงกรุงมิลาน ประเทศอิต าลี ผานพิธีต รวจคนเขาเมือง
จากนั ้นนํ าทาน ออกเดินทางสู Sirmeone เมืองอันเกาแก ใหทุกทานไดชมเมืองเกาที่แสนสวยงาม มีรานคาและ รานขนม
อยูมากมาย เก็บภาพป อมปราการประจําเมือง ที่เป็ นจุดสัญลักษณต ั้งแตสมัยยุคโรมัน
นํ าทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบเกรดา บรรยากาศของทะเลสาบที่ต ัดกับแนวหน าผาของทิวเขาเซาทเทิรนแอลฟ ได
เวลาสมควรอิสระทุกทานเดินเลนชมเมือง
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง
นํ าทานออกเดินทางสู Great Dolomite Road บนเสนทางสายนี้ คุณจะทึ่งในความยิ่งใหญของขุนเขาอีกครั้งระยะทางไม
ไกลมากแตเราจะคอย ๆ ซึมซับบรรยากาศที่หาไมไดที่ไหนอีกแลวในโลกนี้ เทือกเขาโดโลไมท (Dolomite) ไดรับการประกาศให
เป็ นมรดกโลก

้

่

จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูบริเวณหมูบานวัล ดิ ฟุนส ชมความมหัศจรรยของธรรมชาติ และสถาปั ต ยกรรมของหมูบาน ที่ผสม
ผสานไดอยางลงตัว ฉากหลังเป็ นภูเขาอันยิ่งใหญเบื้องหน าของเราเป็ นหมูบาน Villnöß (Val di Funes) แสนสงบ และน า
รัก มีเวลาใหทานเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ บริเวณที่ต ั้งโบสถ Santa Magdalena อันเป็ นเอกลักษณ
จากนั ้นนํ าทานเดินทางเขาสูที่พักเมืองโบลซาโน
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง
พักที่: Four Points Sheraton Hotel / หรือระดับใกลเคียง



เชา

ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
รองรับการจราจรทางอากาศของเมืองมิลาน เป็ นทาอากาศยานที่มีจํานวนผูโดยสารระหวาง
ประเทศใชบริการมากที่สุดของอิต าลี แตในสวนของจํานวนผูโดยสารรวมทั้งหมดจะเป็ น
รองทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟิ อูมิชิโน

เซอรมิโอเน
เป็ นเมืองตากอากาศริมฝั่ งทะเลสาบกราดาซึ่งอยูทางตอนเหนื อของอิต าลี บริเวณรอบๆ
ทะเลสาบจะมีบานพักตางอากาศของเศรษฐีชาวอิต าเลี่ยนอยูเป็ นจํานวนมาก ในเมืองลวน
ถูกลอมรอบดวยอาคารเกาแกสวยงามดัดแปลงมาเป็ นรานคา รานกาแฟ ราน ไอศกรีม
และโรงแรมขนาดเล็กตางก็แตงแตมสีสันไดสวยงามกลมกลืน เป็ นที่ดึงดูดนั กทองเที่ยว
ใหเขามาเยือนเมืองแหงนี้

ลองเรือทะเลสาบการดา
ลองเรือชมทะเลสาบการดา ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ต ั้งอยูทางภาคเหนื อของประเทศอิต าลี อยูระ
หวางเมืองเวโรนาและเบรสชา บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป มีพื้นที่ 360 เป็ นทะลสาบที่ใหญ
ที่สุดของประเทศอิต าลี ซึ่งระหวางลองเรือจะไดเห็นทิวทัศน อันสวยงามของเทือกเขาแอลป



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อุทยานแหงชาติเทือกเขาโดโลไมท
เป็ นอุทยานที่ไดรับการประกาศใหเป็ นมรดกโลกโดยองคกร UNESCO เมื่อปี 2009 มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็ นหน าผาสูง สลับกับหุบเหวลึก โดยภูมิประเทศของเทือกเขาโด
โลไมทเคยเป็ นแนวปะการังมากอนเมื่อ 500 ลานปี ที่แลว ตัวเทือกเขานั ้นเป็ นเทือกเขา
หินปูนเป็ นแนวตอๆ กันกินพื้นที่กวางใหญจนเกิดหุบเขาสีเขียวและทะเลสาบมากมายโดย
ในฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมยอดเห็นเป็ นสีขาวโพลนไปหมด

หมูบานวัล ดิ ฟุนส
หมูบานวัล ดิ ฟุนส ชมความมหัศจรรยของธรรมชาติ และสถาปั ต ยกรรมของหมูบาน ที่
ผสมผสานไดอยางลงตัว ฉากหลังเป็ นภูเขาอันยิ่งใหญเบื้องหน าของเราเป็ นหมูบาน
Villnöß (Val di Funes) แสนสงบ และน ารัก มีเวลาใหทานเก็บภาพความสวยงามของ
ธรรมชาติ บริเวณที่ต ั้งโบสถ Santa Magdalena อันเป็ นเอกลักษณ ในยามอาทิต ย
อัสดง แสงแดดทองละเลียดริมหน าผา ฉากเบื้องหน าเป็ นโบสถและหมูบานอันแสนสงบ
ปลอยกายปลอยใจไปกับชวงเวลาแสนพิเศษนี้

โบลซาโน
เป็ นเมืองทางตอนเหนื อของอิต าลีที่เป็ นประตูเขาสูอุทยานแหงชาติโดโลไมท และตัวเมือง
โบลซาโนนั ้นลอมรอบดวยแมนํ้า งดงามดวยโบสถ วิหาร โดยเมืองนี้ เป็ นศูนยกลางการ
ปลูกผลไมใหญที่สุดในอิต าลี และยังเป็ นเมืองหลสงของแควนทิโรลใตดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Four Points Sheraton Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

นั่งกระเชาบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี - ทะเลสาบเบรียส - หมูบาน
เวอรเซียโก ดิ โซปรา - จุดชมวิวเฮลม - เมืองคอรตินาดิแอมเปซ
โซ
เชา
บริการเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสูสถานี กระเชา ณ เมืองโอรทิเซย ผอนคลายกับธรรมชาติที่งดงาม นํ าทานขึ้นสูจุดชมวิว แอลป เดอ ซูสซิ
(Alpe di Siusi) เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมวิวที่สามารถเห็นความยิ่งใหญอลังการของกลุมเขาใน Dolomite ไดอยางชัดเจนมีเวลาให
ทานเก็บภาพความงดงามของธรรมชาติ ไดเวลาสมควรออกเดินทางชมความงามแหงโดไมทกันตอ ในเสนทางสวยๆ ชมเมือง
เล็กๆ เพราะเราเชื่อวา ความสวยงามระหวางทางนั ้นน าจดจําไมนอยแวะถายรูปกันไปตลอดทาง
ผานชมทะเลสาบ เบรียซ (Braies)
ดินทางถึงหมูบานเวอรเซียโก ดิ โซปรา (Versciaco di Sopra)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานโดยสารกระเชา ขึ้นสูจุดชมวิว เฮลม(Helm) ชมความงดงามของแนวเขาโดโลไมทจากบริเวณ Helm Restaurant มี
เวลาใหทานเดินเลนชมธรรมชาติ และฟารมเลี้ยงสัต วที่ทําจําลองไวต อนรับนั กทองเที่ยว
ไดเวลาสมควรนํ าทานเดินทางสูเมืองกอรต ีนา ดัมเปซโซ อิสระทุกทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่: Sport Hotel Cortina / หรือระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นั่งกระเชาบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี
นั่ งกระเชา ขึ้นสูบนเนิ นเขาที่เราเรียกวา “อัลเป ดิ ซุยซี” (ALPE DI SIUSI) ชมวิว
ทิวทัศน บนภูเขา ที่ไดช่ อ
ื วากวางใหญที่สุดในยุโรป ทานจะไดสัมผัสความงดงามอันน า
ประหลาดตาของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท จากมุมสูงรอบดาน ชมทัศนี ยภาพของหุบเขา
โตรกผา โดยมีเทือกเขาแลงโกเฟวเป็ นภาพประกอบ นํ าทานนั่ งกระเชากลับสูดานลาง

ทะเลสาบเบรียส
เป็ นทะเลสาบสีเขียวมรกตที่รายลอมไปดวยป าสนแหงเทือกเขาแอลป ในระดับความสูง
1,496 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเลซึ่งอยูในเขตป าสงวนแหงชาติ Fanes Sennes Braies
เขตป าสงวนที่ใหญที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท

หมูบานเวอรเซียโก ดิ โซปรา
เป็ นหมูบานหนึ่ งที่อยูทามกลางธรรมชาติของเทือกเขาโดโลไมทอันสวยงาม ที่หมูบานแหง
นี้ ทานสามารถนั่ งกระเชาไปยังจุดชมวิว Helm และชมความงดงามของแนวเขาโดโลไมท
ประกอบกับวิวหมูบานจากมุมสูง ที่จะทําใหทานประทับใจมิรูลืม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จุดชมวิวเฮลม
เป็ นจุดชมวิวเทือกเขาโดโลไมทอันยิ่งใหญที่ดีที่สุดจุดหนึ่ ง ขางบนจะมีฟารมเลี้ยงสัต วที่ทํา
จําลองไวต อนรับนั กทองเที่ยว และยังมีรานอาหาร Helm Restaurant ที่ถ ือเป็ นจุดรับ
ประทานอาหารที่สวยมากๆซึ่งการจะเขาถึงที่นี่ นั กทองเที่ยวจะตองใชการนั่ งโดยสาร
กระเชาไปเทานั ้น

คอรตินาดิแอมเปซโซ
เมืองคอรต ินา ดิ แอมเปซโซ (Cortina D’ Ampezzo) หัวใจของเขตโดโลไมท แหงแอลป
อิต าลี ตั้งอยูเชิงเขาโดโลไมท บนเสนทางงดงามดวยภูมิประเทศ ป าสน ทะเลสาบแสนสวย
หุบเขากวาง กระทอมไมชาเลย ภูเขาหิมะ ยอดเขาหินปูน ยอดเขาที่ไรหิมะ แตรูปทรง
แปลกตา



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Sport Hotel Cortina หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลินา - ทาเรือตรอนเซโต - เมืองเวนิส หรือ
เวเนเซีย - เกาะซานมารโค - จัตุรัสซานมารโค - สะพานถอน
หายใจ - พระราชวังดอจ - โบสถซานมารโค - สะพานริอัลโต
เชา
บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
ไดเวลาสมควรมีเวลาใหทานเก็บภาพความประทับใจกับความงดงามของตัวเมือง ไดเวลาสมควรนํ าทานเดินทางสูแควนเวเนโต
แวะชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลูโน สัมผัสอากาศดีๆ
บาย
้

้

้

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษสปาเก็ต ตี้ กุงมังกร (Lobster Spaghetti)
นํ าทานเดินทางเขาสูทาเรือตรอนเชโต จากนั ้นลงเรือเขาสู “เมืองเวนิ ส”
เรือนํ าทานเดินทางเขาสู “เกาะซานมารโค” ศูนยกลางของเมืองเวนิ ส
พรอมนํ าคณะเดินทางเขาสูบริเวณ “จตุรัสซานมารโค” ระหวางการเดินทางชม อนุสาวรียของพระเจาวิคเตอรเอมานูเอลที่ 2
ถายภาพคูกับ “สะพานถอนหายใจ” สะพานแหงสัญลักษณที่เชื่อมตอกับพระราชวังดอรจ ชมความสวยงามของจตุรัสดานหน าพระ
ราชวังดอรจ ชมรอบบริเวณ“โบสถเซนตมารค” ซึ่งเป็ นโบสถแบบไบเซ็นไทน ที่ “ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกชอปปิ้ ง
สินคาแบรนดเนมชื่อดังนานาชนิ ด อิสระใหทานเดินเที่ยวชมงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเป็ นอัจฉริยะดานสถาปั ต ยกรรม
ที่ “สะพานเรียลอัลโต” ทําทานเดินทางกลับสูฝั่งเมสเต
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่: NH Hotel Venice Mestre / เทียบเทาระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลินา
ทะเลสาบลาโก ดิ มิซูลินา (Lake Misurina) ทะเลสาบแสนสวยทีหลบซอนตัวอยูใน
หุบเขา ถือเป็ นเขตสําคัญอีกเขตหนึ่ งของ “โดโลไมท” ที่งดงามเหมาะแกการเก็บภาพและ
เยี่ยมชม



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษสปาเก็ต ตี้ กุงมังกร (Lobster Spaghetti)



บาย

ทาเรือตรอนเซโต
นครเวนิ ชถือวาเป็ นนครอันเลื่องชื่อที่ไดยินชื่อมานานแสนนาน เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใช
คลองแทนถนนเพื่อใชเดินทางสัญจรไปมา

เวนิส
เวนิ ส หรือ เวเนเซีย (Venice Mestre) ถูกสรางขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน 118
เกาะ เขาดวยกันในบริเวณ ทะเลสาบเวนิ เทีย ดวยความสวยงามและความน าอยูของบาน
เมืองทําให เวนิ ส เป็ นสถานที่ซึ่งไดรับฉายามากมาย ตั้งแต เมืองแหงสายนํ้ า เมืองแหง
สะพาน เมืองแหงแสงสวาง ราชินีแหงทะเลอาเดรียตริก และที่สําคัญ ยูเนสโก ยกให
เวนิ ส เป็ นหนึ่ งในเมือง มรดโลก

เกาะซานมารโค
เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิ ส

จัตุรัสซานมารโค
จัต ุรัสซานมารโคไดรับการประกาศเป็ น หองวาดภาพของโลก จัต ุรัสซานมารโคหรือจัต ุรัส
เซนตมารคอาจเป็ นสถานที่ดีที่สุดสําหรับการนั่ งพักผอนและเพลิดเพลินไปกับชวงบายที่
แสนสบายในเวนิ ส ภายในบริเวณมีรานกาแฟกลางแจงที่ต ั้งกระจายอยูริมทางเดินใน
จัต ุรัส เชนเดียวกับอาคารเกาแกทางประวัต ิศาสตรที่ต ั้งเรียงรายอยูรอบนอก

สะพานถอนหายใจ
เชื่อมตอกับพระราชวังดอจ วังแหงนี้ มีคุกขังนั กโทษอันน าสะพรึงขวัญอยูชั้นใตดิน ซึ่งถูก
เชื่อมดวยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานขามคลองสูแดนคุมขัง สะพานแหงนี้ จึงมีช่ อ
ื เรียกวา
สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนั กโทษที่เดินขามสะพานกอนที่จะหมดอิสรภาพ

พระราชวังดอจเวนิส
เป็ นพระราชวังสไตลเวนิ สโกธิค เป็ นหนึ่ งในสถานที่สําคัญของเมืองเวนิ ส สรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 9 แตเกิดเพลิงไหมและไดรับการบูรณะและกอสรางเพิ่มเติมในระหวาง
ศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามดวยการประดับทองคําและภาพจิต รกรรม
มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

โบสถซานมารโค
เป็ นโบสถประจําเมืองเวนิ ส มีฉายาวาโบสถทอง (Church of Gold) ตั้งอยูที่จัต ุรัสซา
นมารโค ตัวโบสถสรางดวยสถาปั ต ยกรรมหลายยุคหลายสมัยตั้งแตยุคไบแซนไทน จนถึง
ยุคเรอเนสซองส มีการประดับอยางงดงามดวยโมเสก และประติมากรรมตางๆ แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ อํานาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิ ส

สะพานริอัลโต
สะพานริอัลโตเป็ นหนึ่ งในสะพานขามแกรนดคาแนลที่นักทองเที่ยวนิ ยมแวะมาถายรูป
มากที่สุด สะพานแหงนี้ มีความเกาแกที่สุด สรางขึ้นครั้งแรกดวยไมในปี ค.ศ.1181 แต
เกิดการผุพังขึ้นเรื่อยๆกระทั่งในชวงปี ค.ศ.1588-1591 ไดมีการรื้อและสรางใหมดวยหิน
อยางแข็งแรงดังที่เห็นในปั จจุบัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 NH Hotel Venice Mestre หรือเทียบเทา

วันที่ 5

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



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสูเมืองเกรฟ อิน เคียนติ (Greve in Chianti)
นํ าทานเดินชมบริเวณปราสาทวารราซาโน (Castle of Verrazzano)
*** นํ าทานเขาสวนองุน และชมโรงงานบมไวน ที่เต็มไปดวยถังไมโอก หลายรอยถังที่วางเรียงราย ใหทาน ไดชิมรสชาติอัน
กลมกลอมของไวน เชียนติ อยางจุใจ ***
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อพิเศษ ณ ภัต ตาคาร ภายใน ไรไวน Castello of Verrazzano
ไวน ชนิ ดตางๆ ที่ทานจะไดชิม Verrazzano Ser Chiaro” IGT / Fettunta Chianti Classico DOCG / Chianti
Classico Riserva DOCG Supertuscan” IGT or Chianti Classico Gran Selezione DOGC *** หากไวน บางชนิ ด
หมดหรือ ไมไดต ามคุณภาพอาจมีการปรับเปลี่ยนได ณ ภัต ตาคาร ***
ไดเวลาสมควรทานทานชม“เมืองฟลอเรนซ” เป็ นเมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส
นํ าทานชม “จัต ุรัสเพียซซาซินยอเรตตา” ชมสถาปั ต ยกรรมอันโดดเดนของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิ ออเร” เป็ น
วิหารที่มียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ
จากนั ้นออกเดินทางเขาสูใจกลางเมืองชม “โบสถซันตาโคเช” โบสถขนาดใหญซึ่งใชเป็ นสถานที่ฝังศพของศิลปิ นชื่อกอง
โลก“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ”
ชมจัต ุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนอยางมาก
นํ าทานขึ้นชมวิวตัวเมืองฟลอเรนซ ณ จัต ุรัสไมเคิล แองเจโร (Piazzale Michelangelo)
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารจีน
ที่พัก: Grand Hotel Mediterraneo / หรือระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองเกรฟ อิน เคียนติ
เป็ นเขตเทศบาลนอกเมืองฟลอเรนซของประเทศอิต าลี ตั้งอยูที่บริเวณ Val di Greve ซึ่ง
เป็ นแมนํ้าสายเล็ก ที่เมืองนี้ มีความเงียบสงบในบบชนบทของยุโรป และยังเป็ นเมืองที่
มีช่ อ
ื เสียงในการผลิต ไวน อีกเมืองหนึ่ งของอิต าลี

ปราสาทวารราซาโน
ปราสาทแหงนี้ ต ั้งอยูในเมืองเกรฟ อิน เคียนติ ที่นี่เคยเป็ นปราสาทเป็ นชาวอิทรุสกันและ
เป็ นที่ต ั้งของอาณาจักรโรมันและยังคงอยูในขอบเขตของมันมานานกวา 1,000 ปี เมื่อครั้ง
อดีต กอนคริสตกาล ปราสาทกลายเป็ นสมบัต ิของครอบครัวนั กเดินเรือตระกูล
Verrazzano ในศตวรรษที่ 7 ปั จจุบันที่นี่เป็ นโรงบมไวน รวมสมัยที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดของ
เมือง ซึ่งภายในมีสวนองุน โรงงานบมไวน ที่เต็มไปดวยถังไมโอกนั บรอยถัง

ชิมไวน
ใหทานไดชิมไวน รสดี



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฟลอเรนซ
เป็ นอีกหนึ่ งเมืองทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศอิต าลี มีความสําคัญในทาง
ประวัต ิศาสตร ศิลปกรรม สถาปั ต ยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุต สาหกรรม ของ
ประเทศอิต าลีนั่นเอง เมืองฟลอเรนซ ตั้งอยูบนฝั่ งแมนํ้าอารโน ปั จจุบันเมืองแหงนี้ ได
กลายเป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงทางดานประวัต ิศาสตร และวัฒนธรรมมากเป็ นอันดับตนๆของ
โลก

เมืองเกาของนครฟลอเรนซ
ยานเมืองเกาของนครฟลอเรนซ ซึ่งตั้งอยูริมนํ้ า มีประวัต ิศาสตรที่ยาวนานและทัศนี ยภาพ
ที่เทียบไดยาก

มหาวิหารฟลอเรนซ (ซานตามาเรียเดลฟออเร)
มหาวิหารนี้ ต ั้งอยูในเขตจัต ุรัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม ถูกสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษ
ที่ 13 ออกแบบโดยฟี ลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหน าโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว
เขียว และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซแหงนี้ ยังเป็ นมหาวิหารที่มีขนาดใหญเป็ นลําดับที่ 4
ของทวีปยุโรป ปั จจุบันมหาวิหารอยูภายใตการดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหง
ฟลอเรนซ

โบสถซานตา โครเชเมืองฟลอเรนซ
เป็ นวัดบาซิลิกาชั้นรองของนิ กายโรมันคาทอลิกตั้งอยูที่เมืองฟลอเรนซในประเทศอิต าลี ที่
ตั้งแตเดิมเป็ นที่ลุมนอกกําแพงเมืองฟลอเรนซ ภายในวัดเป็ นที่เก็บศพคนสําคัญๆ ของ
อิต าลีเชนไมเคิล แอนเจโล, กาลิเลโอ กาลิเลอี, และคนอื่นจึงเป็ นที่รูจักกันวาเป็ น
“Pantheon of the Italian Glories” (จุดยอดของความเลิศของอิต าลี)

จัตุรัส เดลลา ซินญอเรีย
บริเวณจัต ุรัสเดลลาซินญอเรียนี้ มีรูปแกะสลักแสดงอยูมากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอรซุส
วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซา รูปแกะสลักเฮอรคิวลีส และรูปสลัก เป็ นตน

จตุรัสไมเคิลแองเจลโล
จตุรัสไมเคิลแองเจลโล เป็ นจุดชมวิวมองเมืองเกาฟลอเรนซในมุมสูง มีรูปจําลองของ เดวิด
สัญลักษณของคนหน ุมแข็งแรงผูรักอิสรภาพ ซึ่งถือเป็ นสัญญลักษณแหงความเป็ นอิสระ
ของเมืองฟลอเรนซ รูปแกะสลักของจริงฝี มือของ ไมเคิล แองเจลโล อยูที่ Galleria
dell'Accademia, Florence



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน

 Grand Hotel Mediterraneo หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

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
*** หากไวน บางชนิ ดหมดหรือ ไมไดต ามคุณภาพอาจมีการปรับเปลี่ยนได ณ ภัต ตาคาร ***

วันที่ 6


กิจกรรม

หมูบานมอนเตริคจิโอนิ - เมืองเซียนา - จตุรัสแคมโป - เมือง
ซานจีมิญญาโน - เมืองลาสเปเซีย
เชา
บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั ้นนํ าทานออกเดินทางสูเสนทางโรแมนติก แหงทอสคานี แควนทอสคานี
นํ าทานเดินทางเขาสู หมูบานมอนเตริคจิโอนิ (Monteriggioni) มีกําแพงลอมรอบตัวเมือง ตั้งอยูบนเนิ นธรรมชาติ กลาง
เมืองมีจัต ุรัส Piazza Roma บานเรือนสวนใหญสไตลเรเนสซองส (เคยเป็ นเจาของขุนนางทองถิ่นพอคาที่รํ่ารวยและผูดี) เก็บ
ภาพความสวยงาม
นํ าทานเดินทางสูเมืองเซียน า ตลอดทั้งใจกลางเมืองเกาของเซียน าไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลก
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคารเมนูพิเศษ ฟิ ออเรนตินา สเตก (Fiorentina Beef Steak) เมนูสุดพิเศษที่มีช่ อ
ื
เสียงที่สุดของแควน ทัสคานี (ทานใดไมทานเนื้ อวัวกรุณาแจงเจาหน าที่ฝายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเมนูเป็ นหมูแทน)
นํ าทานชม จตุรัสเปี ยซซา เดล คัมโป Piazza del Campo ซึ่งไดรับยกยองวาเป็ นมรดกโลก และเคยเป็ นบานของาลิโอนั ก
แขงมาที่มีช่ อ
ื กระฉ อนที่สุดในโลก ที่ไดช่ อ
ื วาสวยแปลกตาเพราะมีรูปทรงเป็ นรูปพัด ลาดเอียงแบบขั้นบันได ตั้งอยู ดานหน าศาลา
วาการเมืองเซียน า เดินเลนชมเมือง บานเรือนตางๆ ถึงแมดูเกาแก แตยังคงถูกใชงานเป็ นที่อยูอาศัยและรานคา มีศาลากลาง
จังหวัดสไตลโกธิค นํ้ าพุเกีย โบสถพระแมนิรมล ที่นี่มีเทศกาลพาลิโอแสดงในชุดพื้นเมืองทุกปี
จากนั ้นนํ าทาน ออกเดินทางสูเมืองซานจีมิญญาโน (San Gimignano) เป็ นหมูบานเล็กๆ เมืองทานเขามาในเมืองซานจีมิ
ญญาโน เสมือนทานไดยอนเวลากลับไปในยุคกลางอยางแทจริง
นํ าทานเดินทางสูเมืองลา สเปเซีย
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคารจีน
ที่พัก: NH Hotel La Spezia / หรือระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมอนเตริคจิโอนิ
เป็ นหมูบานยุคกลางที่มีปอมกําแพงลอมรอบบนเนิ นเขาธรรมชาติ ตั้งอยูในเมืองทัศคานี
ประเทศอิต าลี สรางโดย Sienese ในปี 1214 เพื่อเป็ นคายรบแนวหน าในการทําสงคราม
กับฟลอเรนซจากเหตุการณความขัดแยงระหวางเซียน าและฟลอเรนซในยุคกลาง หมูบาน
นี้ ยังมีบทบาทสําคัญในซีรี่ยเกมชื่อดัง Assassin's Creed ในฐานะเป็ นบานเกิดของ
ตัวเอกสําคัญตัวหนึ่ งในเกม คือ Ezio Auditore

เซียนา
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนา ประเทศอิต าลี ในยุคกลางเซียนาเป็ นเมืองคูแขงของ
ฟลอเรนซที่มีช่ อ
ื เสียงทางศิลปะและสถาปั ต ยกรรม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ฟิ ออเรนตินา สเตก (Fiorentina Beef Steak)

จตุรัสแคมโป
จตุรัสที่สวยงามเป็ นอันดับ 3 ของอิต าลี ซึ่งใชเป็ นสนามแขงกีฬาแขงมาประจําปี ชมความ
ยิ่งใหญและงดงามของจตุรัสแหงนี้ ที่มีลักษณะคลายปากปลองภูเขาไฟอันรายลอมไปดวย
สถานที่สําคัญโบราณ เชน ปาลาซโซ-พับปิ โค, ปาลาซโซ-ซานเซโดนี

ซานจีมิญญาโน
เป็ นเมืองเล็กๆ บนเนิ นเขา ตั้งอยูในแควนทัสกานี ไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1990 เป็ นเมืองแหงหอคอย ซึ่งทานจะไดชมจุดชมวิว
ของเมืองที่ยังรักษาความสมบูรณืของรูปแบบเมืองในยุคกลางเอาไวได

ลาสเปเซีย
เป็ นเมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนื อของอิต าลี อยูระหวางเมืองเจนั วและปิ ซา บนทะเลลิ
กูเรียและเป็ นหนึ่ งในอาวที่มีความสําคัญทางดานการคา และการทหาร



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน
 NH Hotel La Spezia หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 7

ทานใดไมทานเนื้ อวัวกรุณาแจงเจาหน าที่ฝายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเมนูเป็ นหมูแทน

ชิงเกว แตรเร หรือซิงเคว เทรา - หมูบานริโอแมกจิโอเร - เมือง
ปอรโตฟโน - เมืองเจนัว



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานนั่ งรถไฟสู ชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) หมูบานเล็กๆ ทั้งหา ที่ต ั้งอยูบนชายฝั่ งริเวียรา ของอิต าลี ประกอบดวย
หมูบานหาแหง ไดแก MONTEROSSO AL MARE, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งหา
หมูบานนี้ มีหุบเขาลอมรอบ ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองคการยูเนสโกอีกดวย
แวะชมความงามของหมูบานริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็ นหมูบานเล็กๆ ที่มีเสน ห และมีบรรยากาศเหมือนเมือง
ตุกตา บานเรือนที่ต ั้งลดหลั่นกันบนหน าผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีต ัดกับนํ้ าทะเลเมดิเตอรเรเนี ยนสีเทอรควอยซ ทําให
กลายเป็ นสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิต
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง
นํ าทานลงเรือสูเมืองพอรโตฟิ โน (นั่ งเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอรโตฟิ โน นํ าทานเดินเลนเที่ยวชมเมืองโดย
รอบ เป็ นเมืองทาแหงชายทะเลเมดิเตอรเรเนี ยน เก็บภาพโบสถเซนตมารต ิน (St.Martin) ตัวโบสถนั้นมีขนาดที่ไมใหญโต แต
ก็มีความสวยงามมากพอสมควร ไดเวลาสมควรนํ าทานออกเดินทางกลับไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางสูเมืองเจนั ว
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคารในโรงแรมที่พัก
พักที่: Holiday Inn Hotel Genova หรือระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชิงเกว แตรเร
เป็ นหมูบานมรดกโลกหาเเหง มีอายุหลายรอยปี ตั้งอยูบนหน าผาสูงชันเหนื อทะเลเมดิเต
อรเรเนี่ ยน ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของอิต าลี เป็ นที่ทองเที่ยวที่กําลังมาแรงและน าสนใจใน
หมูนักทองเที่ยวที่ชอบผจญภัย ชิงเกว แตรเร คือ เป็ นสวนประกอบของหมูบานหลากสี
ทั้งหาแหง ซึ่งเป็ นสถานที่ยอดนิ ยมของนั กทองเที่ยวจากทั่วโลก ที่ชอบการชื่นชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามของตึกรามบานชองที่ถ ูกฉาบไวดวย สีสันสะดุดตามากมาย

หมูบานริโอแมกจิโอเร
เป็ นหมูบานประมงเล็กๆ ที่มีเสน หและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา บานเรือนที่ต ั้งลด
หลั่นกันบนหน าผาที่ปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีต ัดกับนํ้ าทะเลเมดิเตอรเรเนี ยนสีเทอรค
วอยซ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปอรโตฟโน
เมืองทาแหงชายทะเลเมดิเตอรเรเนี ยนที่มีช่ อ
ื เสียงในระดับโลก ซึ่งตั้งอยูในเขตจังหวัดของ
เจนั ว ที่ถ ูกลอมรอบดวยทาเรือเล็กๆ จนไดรับการขนานนามวาเป็ น สวรรคแหงเมืองทา
สําหรับนั กทองเที่ยวก็วาได เมืองปอรโตฟิ โน เป็ นเมืองเล็กๆ ที่แสนน ารัก ภายในตัวเมือง
ประกอบไปดวยดวยบานเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุม โอบ
ลอมอาวที่มี เรือยอรช จอดเต็มไปหมด

เจนัว
เป็ นเมืองทาทางทะเลที่สําคัญทางตอนเหนื อของประเทศอิต าลี เป็ นเมืองหลวงของแควนลิ
กูเรีย และบริเวณเมืองมีความหนาแน นประชากรราว 900,000 คน นอกจากนี้ ยังมีช่ อ
ื
เรียกอีกชื่อวา Superba อันเนื่ องมาจากความรุงเรืองในอดีต



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Holiday Inn Hotel Genova หรือเทียบเทา

วันที่ 8



กิจกรรม

แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล - มิลาน - ปราสาทสฟ
อรเซสโก - มหาวิหารแหงเมืองมิลาน - แกลลอเรียวิคเตอรเอ็ม
มานูเอล
เชา
บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสู เซอรราวาเล เอาทเล็ท (Serravalle Designer Outlet) เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมายในราคา
พิเศษ เชน Armani, Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein ฯลฯ
บาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง
จากนั ้นนํ าทานออกเดินทางสูเมืองมิลาน (Milan) เมืองสําคัญในภาคเหนื อของประเทศอิต าลี
นํ าคณะเดินทางสูบริเวณ “ปราสาทสฟอรเซสโก” ปราสาทสวยงามหลังนี้ ไดเคยเป็ นป อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติมี
เวลาใหทานไดถ ายภาพกับมุมสวยๆ ของนํ้ าพุที่โพยพุงบริเวณดานหน าปราสาทสฟอรเซสโก
นํ าทานชม “มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวยหิน
ออนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ปั จจุบันเป็ น “โบสถแคธอลิกที่ใหญเป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลานดานหน าเป็ นที่ต ั้งของพระราชานุ
สาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงมา รายลอมดวยอาคารที่เกาแกคลาสสิคและชอปปิ้ งมอลลที่สวยที่สุดแหงหนึ่ งของโลก
มีเวลาใหทานไดเลือกหาซื้อสินคาชื่อดังมากมายที่ “แกลเลอเรีย วิคเตอรเอ็มมานูเอลที่2” เป็ นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้น
โมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบดวยรานคาสินคาแบรนดเนมชื่อดัง ใหทานไดชอปปิ้ งตามอัธยาศัย บนถนนมองท น
โปลียอง และถนนวิคเตอรเอมมานูเอล หรือนั่ งจิบกาแฟชมบรรยากาศ
คํ่า
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัต ตาคารไทย
พักที่: NYX Milan Hotel หรือระดับใกลเคียง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แมคอาเธอรเกล็น เอาทเล็ต เซอรราวิลล
ที่นี่เป็ นเอาทเล็ต ศูนยการคาที่ใหญที่สุดแหงหนึ่ งในภูมิภาคยุโรป ดวยพื้นที่ครอบคลุม
มากกวา 37,000 ตารางเมตร ที่เพียบพรอมไปดวยรานแบรนดเนม พรอมรานคาแฟชั่น
กวารอยๆ ราน ที่นี่มีสถาปั ต ยกรรมที่นาดึงดูดใจอยางน าประหลาดใจ เนื่ องจากเป็ น
ลักษณะจําลองในยาน Ligurian ทั่วไป ที่มีรานคาบูต ิกเรียงรายไปตามถนนเพียซซา และ
ถนนที่คดเคี้ยวมีรานกาแฟรานอาหารและพื้นที่นั่งเลน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารพื้นเมือง



เที่ยง



บาย

มิลาน
มิลาน หรือ มิลาโน เป็ นเมืองหลวงของแควนลอมบารเดีย และเป็ นเมืองสําคัญในภาค
เหนื อของประเทศอิต าลี ตั้งอยูบริเวณที่ราบลอมบารดี ซึ่งเรียกเขตทั้งหมดวา ลากรันเดมี
ลาโน ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต คําวา "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยูกลางที่ราบ เมือง
มิลานมีช่ อ
ื เสียงในดานแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดใหเป็ นเมืองแฟชั่นในลักษณะ
เดียวกับ นิ วยอรก ปารีส ลอนดอน และ โรม

ปราสาทสฟอรเซสโก
ที่นี่มีสิ่งสะสมทางโบราณคดีและเงินเหรียญโบราณที่นาสนใจ นอกจากนี้ ยังมีบานสวนตัว
อีกสองหลัง (Palazzo Bagatti Valsecchi และ Poldi Pezzoli) ซึ่งอาจจะไมใช
ปราสาทขนาดใหญ แตบานเหลานี้ ไดจัดตั้งเป็ นพิพิธภัณฑโดยจัดแสดงสิ่งทอ เครื่องประดับ
ตกแตง และภาพวาด ซึ่งมีคุณคาแกการเยี่ยมชม

มหาวิหารแหงเมืองมิลาน
เป็ นสัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิลาน และเป็ นวิหารหินออนสถาปั ต ยกรรมโกธิก
ที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งใชเวลาสรางนานถึง 500 ปี ลักษณะเดนของวิหารที่นอกเหนื อจาก
ความวิจิต รงดงามแลว ยังประดับประดาไปดวยรูปั้นนั บกวา 3000 รูป ที่สวยงามไมแพกัน
ลานกวางดานหน าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย พระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลที่ 2 ทรงมา คือสถานที่
จัดงานสําคัญตางๆ และเป็ นที่พบปะของผูคน รอบๆ ดูโอโมคือศูนยรวมรานคาแหลงชอป
ปิ้ งชั้นนํ า

แกลลอเรียวิคเตอรเอ็มมานูเอล
แกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 เป็ นอาคารศูนยการคา หางเกาแกอาคารกระจกเกา
แกและสงางามที่สุดของโลกแหงหนึ่ ง ตั้งอยูเมืองมิลาน ประเทศอิต าลี เป็ นศูนยรวม
สินคาแบรนดเนมอันทันสมัย มมีสินคามากมายใหเลือกซื้อไมวาจะเป็ นเสื้อผา กระเป า
รองทา และนาฬิกา แบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ หลุยส วิต ตอง,พราดา,เฟอรากา
โม,อารมานี่ ,เวอรซาเช หรือ เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารไทย
 NYX Milan Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 9


กิจกรรม

สนามบินเวทชาท/สนามบินกรุงเวียนนา
เชา
บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชา นํ าทานออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติเวียนนา
บาย
14.30 น. ออกเดินทางสส
ู นามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG937



เชา



บาย

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)
เป็ นสนามบินหลักของกรุงเวียนนนา และประเทศออสเตรีย ซึ่งในตอนแรกนั ้นถูกสราง
ขึ้นมาเป็ นฐานทัพอากาศ

วันที่ 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ


กิจกรรม

เชา
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ต อเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคา
ธรรมเนี ยมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ให ถาทานตองการ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน าทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
- เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และ
ออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
- เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหน าพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหน าหนั งสือเดินทาง Passport มายัง
บริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทาง

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ
- คารถปรับอากาศนํ าเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ช.ม./วัน
- โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิต ํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมตางๆ อันเป็ นผลที่ทําใหต องมี
การปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
- คา Coach Tax และคาภาษีผานเขาเมืองตางๆ
- คาธรรมเนี ยมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนี ยมวีซา ทางสถานทูต ไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ต าม
- คาอาหารที่ระบุในรายการ
- คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ** ตามเงื่อนไขกรมธรรม ** หากทานอายุเกิน 75 ปี ทานตอง
ซื้อประกันเพิ่ม
- คาทิปพนั กงานขับรถในยุโรป
- บริการนํ้ าดื่มบนรถทัวรต ลอดการเดินทาง (วันละ 1 ขวด)

อัตรานี้ไมรวม:
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
- คาดําเนิ นการทําหนั งสือเดินทาง (พาสปอรต )
- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
- คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
- คาทิปหัวหน าทัวร ทานละ 100 บาทตอวัน (หากทานประทับใจในการบริการ)

วีซา
เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA (ตองมาโชวต ัวที่สถานทูต เพื่อสแกนลายนิ้ วมือทุกทาน)
- หนั งสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต ํ่ากวา 6 เดือน และมีหน าพาสปอรต วางอยางน อย 3 หน า
้

้

้

่

- รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเทานั ้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง
- หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ อ
ื ผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3
เดือนนั บจากเดือนที่จะเดินทาง *พนั กงานและผูถ ือหุน หนั งสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ อ
ื แตละสถานทูต
* ขาราชการและนั กเรียน หนั งสือรับรองจากตนสังกัด หนั งสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูต รับบัญชีออมทัพยเทานั ้น สวนบัญชีอ่ น
ื ๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้ เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)
* หนั งสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ อ
ื แตละ
สถานทูต พรอม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหน า ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหต รงกับ
หน าพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ น
ื วีซา (ใชเวลาดําเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
- กรณีเด็กอายุต ํ่ากวา 20 ปี บริบูรณ / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ
- สําเนาบัต รประชาชน หรือ สําเนาสูต ิบัต ร 1 ชุด
- สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
- สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด
- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ต ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็ นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูต ไมคืนคาธรรมเนี ยมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ต องชําระคาธรรมเนี ยมใหมทุกครั้ง
- หากสถานทูต มีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณต ามนั ดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะสงเจาหน าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
- กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เนื่ องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็ นสถิต ิในนามของบริษัทฯ
- ทางสถานทูต จะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั ้น
การปฏิเสธวีซาอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัต ถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงประโยชน และความปลอดภัยของผูเดินทางเป็ นหลัก

หมายเหตุ
- โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ า อากาศ, การลาชาอันเนื่ องมาจากสายการ
บิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั ้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให
หัวหน าทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั ้นทั้งนี้ การตัดสินใจ จะคํานึ งถึงผลประโยชน ของหมูคณะเป็ นสําคัญ เมื่อทานทําการ
จองและชําระเงินมัดจําแลว บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แลว
- ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหน าที่บริษัทฯ
- ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ต อเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็ นกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟิ รมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
- หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์ นการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดิน
ทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานั ดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
- เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูต เป็ นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็ นผูกําหนด ทานที่มี
ความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถ ูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูต ตองการ เพราะจะมีผลตอ
การพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็ นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั ้น มิไดเป็ นผูพิจารณาวาวีซาให
กับทางทาน
กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
- คาธรรมเนี ยมการยื่นวีซาและคาดําเนิ นการทางสถานทูต จะไมคืนคาธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา
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- คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนี ยมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั ้น
- คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
- หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดคาใชจายทั้งหมด 100%
- ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่ งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเป็ นคา
ใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั ้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสาย
การบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 80 % ของราคาทัวร
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

