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Most Beautyful Towns in 

TUSCANY‐DOLOMITE 
‐Italy 10DAYS 7Nights‐พกัดี ทานดี 

Tuscany จินตนาการถึงภูมิภาคท่ีรู้จกักนัดีในหมู่นักท่องเท่ียวต่างชาติในอิตาลี ทาํให้มีภาพโรแมนติคของเมือง เนินเขาอนั
งดงามท่ีเต็มไปดว้ยตึกยุคกลางภูมิทศัน์ท่ีเขียวชอุ่มของเนินเขาตํ่า และทุ่งดอกทานตะวนั เป็นช่ือท่ียากมากท่ีจะมีชีวิตอยู่ได ้แต่ 
Tuscany ทาํไดง่้าย ภูมิทศัน์น้ีเรียงรายไปดว้ยเมือง และสถานท่ีน่าสนใจท่ีไดรั้บการช่ืนชอบมากท่ีสุดในอิตาลี เช่นฟลอเรนซ์ หอ
เอนเมืองปิซา เซียนา และหมู่บา้นลูกาท่ีน่ารัก เพิ่มเกาะ Elba และคลทัช์ ของเมืองเนินเขาซ่ึงมีลกัษณะและประวติัท่ีแตกต่างกนั
ออกไป และพิจารณาว่าน่ีเป็นแหล่งกาํเนิดของการปฏิวติัทางศิลปะและปรัชญาท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประวติัศาสตร์ของยโุรป  
ยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ไม่น่าแปลกใจท่ีทุกคนอยากไปเยอืนชาวทสักนั  *เดินทาง กนัยายน-ปีใหม่ ดูวนัและราคาทา้ยโปรแกรมทวัร์* 
 

Highlight in progam   พกัโรงแรมระดบั4ดาว7คืน รวมคา่วีซา่ รวมทิปคนขบัรถ รวมเบลยกกระป๋า นํา้ด่ืมบริการทกุวนั 

✿ Montepuciano เมืองท่ีมีความโดดเด่นจากบา้นเมืองสีนํ้ าตาล สถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองค ์ไวน์ช่ือดงั 
 

✿ Pienza นครแห่งประวติัศาสตร์ เมืองท่ีถูกสร้างข้ึนในยคุฟ้ืนฟศิูลปะวทิยา เมืองมรดกโลก UNESCO 
 

✿ Val D’Orcia เส้นทางท่ีวา่กนัวา่สวยท่ีสุดในแควน้ทสัคานี เส้นทางมรดกโลก UNESCO 
 

✿ Siena เมืองเก่าแก่ศูนยก์ลางศิลปะของประเทศอิตาลี ไดถู้กยกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก UNESCO 
 

✿ San Gimignano เมืองแห่งหอคอยโบราณอนัเก่าแก่ ไดถู้กยกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกUNESCO 
 

✿ Cinque Terre หมู่บา้นชาวประมงท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก ไดถู้กยกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกUNESCO 
 

✿ Burano Island เท่ียวชมเมืองสีลูกกวาด อนัเป่ียมสเนห์สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ UNSEEN 
 

✿ Dolomite เท่ียวชมอทุยานแหง่ชาติโดโลไมท์ อทุยานแสนสวยทางตอนเหนืออิตาลี UNESCO 
 

✿ Bolzano เท่ียวชมเมืองโบลซาโน่ เมืองน่ารักแสนสวย ประตสููอ่ทุยานแหง่ชาติโดโลไมท์ 
 

✿ Sirmione เท่ียวชมเมืองเซอร์มิโอเน่ เมืองสวยริมทะเลสาบกาด้า สวรรค์ของคนรักไอศกรีม 
 

✿ Milan เท่ียวชมเมืองมิลาน ช้อปปิง้แบรนด์เนม สง่ท้ายก่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิโรม(อิตาลี)     
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  

สายการบินไทย…สงัเกตุป้าย World Traveller Agency  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ 
00.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโรม...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG944 (บินตรง) 
***นาํคณะบินตรง...ถึงกรุงโรมช่วงเชา้...ไม่ตอ้งเสียเวลาต่อเคร่ือง...พร้อมสะสมไมลสู่์บตัรทอง*** 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)  โรม-มอนเตปูเซียโน-ปิเอนซ่าUNESCO-วาดอร์เซียUNESCO-เซียน่า     
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

นําทานเดินเท่ียวชมเมืองมอนเตปูเซียโน Montepulciano (เดินทาง2ช.ม.20นาที) เมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง

605เมตรแห่งน้ี โดดเด่นจากบา้นเมืองสีนํ้ าตาล สถาปัตยกรรมในยคุเรอเนซองค ์ท่ีลดัเลาะดว้ยทางเดินแคบๆท่ีเป็นเขต
ปลอดรถยนต ์นอกจากน้ียงัรู้จกัในฐานะ ศูนยก์ลางการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมของอิตาลี ไม่ว่าจะเป็น เน้ือหมู ชีส ปิชี
พาสตา้ และนํ้ าผึ้ง รวมไปถึงไวน์ Vino Nobire di Montepulciano ซึงเป็นไวน์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ส่ิงท่ีสาํคญัอนัดบั
หน่ึงคือเมือง Montepulciano เพราะวา่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบน้ี แลว้ก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็น
อนัดบัตน้ๆ แถมยงัเป็นโลเคชัน่ท่ีถ่ายทาํฉากหน่ึงในหนงัเร่ือง Twilight: New Moon อีกดว้ย เป็นฉากเมือง Volterra ท่ี
เป็นเมืองของพวกแวมไพร์ท่ี Edward เดินทางมาเพื่อฆ่าตวัตาย แลว้ Bella กรี็บเดินทางมาช่วย อิสระกบัการเดินชมเมือง 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร(อาหารพืน้เมือง+พร้อมจิบไวน์ทีมี่ช่ือเสียงของเมือง)  
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บาย นําทานท่ียวชมเมืองมรดกโลก UNESCO "ปเอนซา" หรือ นครประวติัศาสตร์ปีเอนซา (Pienza) อีก

หน่ึงจุดหมาย  ปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเซียนา ( Siena Province) ในแควน้ทสักานี (Tuscany) 
ซ่ึงเป็น 1 ใน 20 แควน้ของสาธารณรัฐอิตาลี  นอกจากน้ีแลว้ นครประวติัศาสตร์ปีเอนซา ยงัถือว่าเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่ง
ของเมืองท่ีสร้างข้ึนในยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยา เรอเนอร์ซองค ์ซ่ึงองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดก
โลกทางวฒันธรรม ในปี ค.ศ. 1996 นาํท่านเดินเท่ียวชม จตุัรัสเปียซซาปีโอท่ี 2 (Piazza Pio II) จตุัรัสท่ีสร้างข้ึนอย่าง
หรูหรา ซ่ึงโดยรอบนั้นลอ้มรอบดว้ยศาลากลางจงัหวดั หอระฆงั และพระราชวงัท่ีเป็นท่ีพาํนกัของตระกูลปิคโกโลมินี 
(Piccolomini family palace) ชมพระราชวงัปิคโกโลมินี (Palazzo Piccolomini) ซ่ึงในอดีตนั้นเคยเป็นท่ีพาํนกัของปิอุส
ท่ี 2 และตระกูลปิคโกโลมินี (Piccolomini family palace) เท่ียวชมดูโอโม่ (Duomo) มหาวิหารท่ีถูกสร้างข้ึนในแบบยคุ
ฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance ) ซ่ึงภายในมหาวิหารนั้นไดรั้บการตกแต่งอยา่งหรูหรา โดยเฉพาะบริเวณซุม้โคง้ของเสา 
หนา้ต่าง รวมไปถึงหอระฆงัท่ีเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนอยา่งประณีตงดงาม อิสระกบัการเดินชมเมืองปิเอนซ่า 
นําท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางหุบเขา วาดอร์เซีย Val D’Orcia เส้นทางที่สวยที่สุดในแคว้นทัสคานีระหว่างทางท่านจะ

ได้เห็นวิวท้องทุ่ง ท่ีมีบ้านชาวนา และต้นไซเปรซ ท่ียืนเด่นตามแนวท้องทุ่ง ได้รับการข้ึนทะเบียนมรดกโลก 
(UNESCO) ให้ เป็น  World Cultural Landscape  ซ่ึงหลายๆทิวทัศน์แห่งน้ีถูกเป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนต์ของ 
Hollywood ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินวิวระหว่างทาง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ Podere Belvedere ซ่ึงเป็นบ้านหลังน้อยที่ถูก

ล้อมรอบไปด้วยต้นสนไซเปรสที่ต้ังอยู่บนยอดเนินเต้ียๆกลางทุ่งหญ้าโล่งเตียนกว้างใหญ่ บ้านหลังน้ีแหละเป็นมุม

มหาชนทีด่ังทีสุ่ดมุมหน่ึงของแคว้น Tuscany (และอาจจะของทัง้ประเทศอิตาลเีลยด้วย) เดินทางสู่ท่ีพกัเมืองเซียน่า  
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี : four point by Sheraton hotel/ใกลเคียง 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)         เซียน่าUNESCO-ซานจิมญิญาโนUNESCO-ลา สเปเซีย     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั (เทีย่วเซียน่าแบบสบายๆไม่ต้องรีบเร่งคร่ึงวันเช้า) 

นําคณะเที่ยวชมเมืองเซียนา มรดกโลก ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางทัสคานี ประเทศอิตาลี ภูมิประเทศท่ีมีเนินเขากวา้ง

ใหญ่  มีพื้นท่ี  ประมาณ  118 ตารางกิโลเมตร ประชากร 52,774 คน (ข้อมู,จากปี ค.ศ.2012) เปนเมืองท่ีเปน
ศูนยกลางของศิลปะประเทศอิตาลี ถูกประกาศโดย UNESCO ใหเปน World Heritage 
Site หรือท่ีเรารูจักกันวามรดกโลก เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวจากใน และต่างประเทศ ให้เขามาเยี่ยมชม
เมืองมากกว่า 163,000 คน เม่ือปี 2008 ปัจจุบนัยงัมีกล่ินอายของเมืองสมยัยคุกลางหลงเหลืออยู ่มีกิจกรรมอยา่งเช่นการ
แข่งมา้ท่ีจดัข้ึน 2 คร้ังต่อปี นาํท่านเดินชมเขตเมืองเก่าเซียน่า ชมมหาวิหาร Siena Cathedral ท่ีเร่ิมสร้างในศตวรรษท่ี 12 
ถือเป็นสถาปัตยกรรมระดบัสูงท่ีมีความสวยงามท่ีสุดในอิตาลี ในส่วนหน้าของมหาวิหารไดเ้สร็จส้ินเม่ือ ค.ศ.1380 
เน่ืองจากการขาดแคลนทุนท่ีถูกใชไ้ปในสงคราม จดัการกบัโรคระบาดในสมยันั้น ทาํให้โครงการถูกหยุดลงไป จน
ต่อมามหาวิหารส่วนท่ีเหลือถูกลดสเป็คลงให้พอกบังบประมาณท่ีมี แต่อย่างไรก็ตาม มนัก็ยงัคงสวยงาม มีความน่า
หลงใหลอย่างมากสําหรับนักท่องเท่ียวทัว่โลก ชมมหาวิหาร Siena Cathedral Pulpit ท่ีอยู่ในยุคศตวรรษท่ี 13 เป็น
ผลงานช้ินเลิศของ Nicola Pisano ตวัมหาวิหารทั้งหลงั
ถูกปูดว้ยพื้นหินอ่อนท่ีมีราคาแพง ภายในถูกออกแบบ 
และสร้างโดยช่างฝีมือมากมาย โดยวิหารแห่งน้ีถือว่ามี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมยัเรอเนซ็องส์ท่ีเยอะท่ีสุด นํา
ท่านเดินเทีย่วลานจตุรัส The Pizza del Campo เป็นตึกที่

มีศูนย์กลางเป็นลานกว้างรูปเปลือกหอยที่มักถูกใช้จัด

งานแข่งม้า Palio โดยตัวอาคารมีความสวยงามในแบบ

สมัยยคุสมัยเรอเนซ็องส์ โดยผู้คนสามารถมองดูการแข่งม้าประจําปีได้จากบนตึกแห่งน้ีได้ พร้อมชมน้ําพุฟอนตากายา 
เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร / ออกเดินทางสู่เมืองซานจิมิญญาโน50นาที 
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บาย นําทานเที่ยวชมเมืองซานจิมิญญาโน UNESCO San Gimignano เป็นเมืองเลก็ๆ บนเนินเขาและเป็นเมือง   

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเซียนา ส่ิงท่ีเป็นแรงดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวพากนัหลงัไหลมาท่ีน่ีกค็งเป็นเพราะ เมืองน้ีไดรั้บ
การแต่งตั้งจากองคก์รยูเนสโก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี คศ.1990 เน่ืองจากความเก่าแก่และมีช่ือเสียง
เก่ียวกบัส่ิงก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุคกลางซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกลอ้มรอบดว้ยกาํแพงโบราณ ในอดีตนั้นเป็นจุด
เปล่ียนมา้ของนักแสวงบุญท่ีจะเดินทางไปยงักรุงโรมตามเส้นทางฟรานซีเจนา(Francigena)ในอดีต San Gimignano 
เป็นชุมชนชาว Etruscan และ Roman เมืองน้ีเติบโตข้ึนจนเป็นเส้นทางการคา้และเป็นจุดพกัของนกัแสวงบุญ ทาํให้มี
ศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาเฟ่ืองฟูมากในยคุนั้น  แต่ในปี 1348 ไดเ้กิดโรคระบาดข้ึน ทาํใหเ้ส้นทางแสวงบุญถุกยา้ยไป
ทางตะวนัออก เมืองน้ีเลยเป็นเมืองท่ีห่างไกลจากผูค้น ทาํใหส้ามารถอนุรักษค์วามเป็นยคุกลางไดจ้นถึงปัจจุบนั   

 นําท่านเดินเท่ียวชมเมือง ส่วนส่ิงท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดของเมืองก็คงเป็นบา้นหอคอยท่ีถูกสร้างข้ึน อดีตเคยมีถึง 72 
หอคอย แต่ปัจจุบนัยงัคงเหลือแค่ 14 หอคอย เสียหายไปตามกาลเวลาและจากระเบิดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หอคอยแต่
ละหลงันั้นมีความสูงหลายสิบเมตร สาํหรับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดมีความสูงถึง 200 เมตรเลยทีเดียว สมยัก่อนหอคอยเหล่าน้ี
ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั เป็นการแสดงถึงความมัง่คัง่และความมีอาํนาจของแต่ตระกูล โดยสมยันั้นตระกูลไหน
สามารถสร้างหอคอยไดไ้ดสู้งใหญ่ กแ็สดงว่าร่ํารวยและมีอิทธิพล แมว้่างานก่อสร้างจะหยดุลงก่อนยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยา
ศิลปินจากยุคน้ีจะตกแต่งภายในของโบสถ์ San Gimignano ดงันั้นคุณจะคน้พบผลงานของ Domenico Ghirlandaio 
Benozzo Gozzoli และ Benedetto da Maiano แต่ส่วนใหญ่คุณจะเพลิดเพลินกบัการเดินเล่นตามถนนแคบ ๆ ท่ีคดเค้ียว
และเดินไปตามกาํแพงเมืองศตวรรษท่ี 13 ท่ียงัคงรักษาความเดิมไวเ้พื่อช่ืนชม เดินทางสู่ท่ีพกัเมืองเมืองลาซเปเซีย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร /พกัท่ี : nh la spezia hotel/ใกลเคียง 
*โรงแรมในเมืองน้ี ป็นโรงแรมสไตลธ์รรมชาติ ซ่ึงมีท่ีพกัจดักดั หากโรแงแรมเตม็เราขอเปล่ียนไปพกัท่ีเมืองใกลเ้คียงแทน 
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วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง(4)         ซิงเกวแตร์เร UNESCO-ลา สเปเซีย- เวโรน่า     
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

ออกเดินทางจาก เมืองลาสเปเซีย LA SPEZIA เมืองในเขตลิกูเรีย ทางตอนเหนือของอิตาลี อยูร่ะหว่างเมืองเจ
นัวและปิซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่ึงในอ่าวท่ีมีความสําคญัทางด้านการคา้ และการทหาร นําท่านนั่งรถไฟสู่ 
หมูบานริมทะเลชิงเควแตเรย (Cinque Terre) UNESCO เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีก่อตั้งมายาวนานกว่า 1,300 ปี 
ตั้งอยูใ่นแควน้ Liguria ซ่ึงเป็นแควน้ท่ีเลก็ท่ีสุดของประเทศอิตาลี ประกอบดว้ยหมู่บา้นน่ารักๆ 5 หมู่บา้นท่ีสร้างอยูบ่น
หนา้ผาและชายเขา เป็นสถานท่ีท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็น หมู่บา้นของชาวประมงท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
ประกอบด้วยหมู่บ้านน่ารักๆ Cinque Terre ได้แก่ Monterosso , Vernazza , Corniglia , Manarola และ Riomaggiore 
แห่งน้ีนั้ นมีลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์คลา้ยกันหลายอย่าง  โดยเป็นชุมชนท่ีมีบา้นเรือนอาคาร ส่ิงก่อสร้างสีสัน
ฉูดฉาดตั้งเป็นชุมชนตามหนา้ผาหรือชายเขาท่ีติดทะเล ดูไม่เป็นระเบียบแต่สวยงามแปลกตา มนตเ์สน่ห์อีกอยา่งท่ี 
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สําคญัของท่ีน่ีคือบรรยากาศพื้นเมืองและความเป็นมิตรของผูค้นในหมู่บา้น  ท่ีน่ีคุณจะไม่ไดเ้ห็นอาคารท่ีสวยงาม
หรูหรา ไม่มีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ ใหช้อ้ปป้ิง โรงแรมท่ีพกัลว้นแลว้แต่ถูกดดัแปลงมาจากบา้นเรือนจึงมีลกัษณะคลา้ย
โฮมสเตยเ์ป็นส่วนใหญ่ ร้านคา้ก็เป็นร้านคา้ท่ีคนในหมู่บา้นเปิดกนัเอง มีสินคา้พื้นเมือง เช่น  มะนาวลูกโตสีเหลือง 
นํ้ามนัมะกอก ปลาแอนโชวี่ท่ีเป็นปลาจากชาวประมงในหมู่บา้น และไวทท์าํเองใหไ้ดเ้ลือกชอ้ปกนั การมาท่องเท่ียวท่ีน่ี
นัน่คุณจะไดซึ้มซบับรรยากาศพื้นเมืองน่ารักๆ พร้อมความงามของทศันียภาพของเมืองน้ีไปพร้อมๆ กนั   
*** หมายเหตุ การเดินทางเทีย่วชม อทุยานแห่งชาติ ซิงเกว เตรเล่ (Cinque Terre National Park เราจะนําท่านเทีย่ว 2

หมู่บ้านทีส่วย ที ่หมู่บ้านริโอแมคจิโอร่ี (Riomaggiore) และ หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) ***  
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / พกัท่ี : crown plaza hotel/ใกลเคียง 

วนัทีห้่าของการเดนิทาง(5)      เวโรน่า-เกาะบูราโน่(เกาะสีลูกกวาด)UNSEEN-โดโลไมท์ UNESCO     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําทานน่ังเรือเหมาลําสูเกาะบูราโน Burano เดินเท่ียวชมเกาะท่ีเต็มไปดว้ยสีสันเตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ ร้านคา้ 

สาํหรับ ลูกไมท้าํดว้ยมืออนัโอชะซ่ึงเคยเป็นช่ือเสียงและความมัง่คัง่ของเกาะและหยดุย ั้งเบเกอร่ีทอ้งถ่ินสาํหรับกระเป๋า
bussolàของ Burano เหล่าน้ีคุกก้ีหวานเพิ่งจะมาในรูปโดนทัของเกาะหรือรูปร่าง S เรียกว่า essi กล่าวว่าสะทอ้นรูปทรง
ของ Venetian Grand Canal เกาะเมืองลูกกวาดแห่งอิตาลี เป็นเกาะเล็กๆ น่ารัก ค้ิวท์ๆ  ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบเวนิส มี
คลองตดัผา่นใจกลางเมือง ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีแสนสงบ แต่ครึกคร้ืนไปดว้ยสีสันของบา้นเรือนตลอดสองฝ่ังคลอง 
ทั้งตวัตึกและดอกไมสี้สนัสดใส สร้างความประทบัใจตั้งแต่คร้ังแรกท่ีเห็นแน่นอน เกาะไซส์มินิ จึงใชเ้วลาไม่ถึงชัว่โมง
กส็ามารถเดินเท่ียวไดท้ัว่เกาะ แต่ละท่ีถึงแมจ้ะมีคลองตดัผา่น
แต่ก็มีสะพานเลก็ๆ ให้เดินขา้มลดัเลาะไปทุกซอกทุกซอยได ้
ทั้งสองขา้งทางเต็มไปดว้ยร้านขนม ร้านอาหาร ไม่ขาดสาย 
ผู ้ค น ส่ วน ให ญ่ มี อ า ชี พ ป ระม ง  เพ ลิ ด เพ ลิ น ไป กับ
สถาปัตยกรรมแบบเก่า บา้นเรือนมีลกัษณะโดดเด่น สีสันสดใสสุดๆ ขอแนะนาํว่าให้ใส่ชุดสีสันให้เด่นกว่าสีบา้น ว่า
กนัว่าบา้นไหนจะทาสีจะตอ้งไปขออนุญาติจากทางการ บา้นแต่ละหลงัก็จะมีเรือจอดอยูห่นา้บา้น เพราะผูช้ายมีอาชีพ
ทาํประมง ส่วนผูห้ญิงกปั็กผา้ลูกไมส้วยๆ จนเป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือดา้นหตักรรมทาํลูกไมติ้ดอนัดบัตน้ๆ ของอิตาลี 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางกลบัสู่ฝ่ัง  
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เขต อุทยานในเขตเทือกเขาโลเมทเต  หรือ โดโลไมท  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขา
แอลป์ท่ีทอดตวัอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขารวม 18 
ยอด  ท่ี มีความสูงถึงกว่า 3,000 เมตรและครอบคลุมอาณา
บริเวณกวา้งใหญ่ของแควน้ทิโรลใต ้และ แควน้เวเนโต ้ บน
พื้นท่ี 141,903 เฮคแตร์โดโลเมทเต ้เป็นเทือกเขาหินปูนชนิด
พิเศษท่ีน่ีมีแร่แมกนีเซียมปน ช่ือว่า โดโลไมท ์หรือโดโลเมท
เต ้ในภาษาอิตาเล่ียน  ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษคือในเวลากลางวนั 
แสงสีจะไล่กันไปตั้ งแต่เทาอ่อนถึงเกือบขาว แต่ยามพระ
อาทิตยต์กดิน ผิวหน้าของหินเหล่าน้ีจะอาบไปดว้ยสีส้มและ
ชมพู   เกิดเป็นทศันียภาพท่ีงดงาม ประกอบกบัภูมิทศัน์ภูเขาท่ีสวยงามสุดมหศัจรรย ์ท่ีมีทั้ง ยอดเขาต่างๆท่ีแทงยอดสูง
เสียดฟ้า  หนา้สูงผาชนั  หุบเขาท่ีแคบลึก  สลบักบัป่าไมเ้ขียวขจี และทุ่งหญา้ บา้นเรือนสวยงาม     
Dolomites ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการ UNESCO โดยเปน
หน่ึงในเทือกเขาท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

นาํท่านชม ทะเลสาบมิซูรินา Misurina ภาพของทะเลสาบท่ีถูกใชใ้นการโปรโมทการท่องเท่ียวของประเทศอิตาลี
มากท่ีสุดเป็นอนัดบัตน้ๆ  ทะเลสาบนํ้ าใสราวกบักระจก สะทอ้นภาพภูเขาลงบนผืนนํ้ า ท่ีเห็นอยูป่ลายทะเลสาบไม่ใช่
โรงแรมแต่อยา่งใด แต่คือท่ีตั้งของโรงพยาบาลท่ีรักษาโรงหอบหืด รอบๆทะเลสาบจะมีร้านอาหาร ร้านใหเ้ช่า อุปกรณ์
สกี และมีลานสกีตั้งอยูไ่ม่ไกล และท่ีทะเลสาบน้ีคร้ังหน่ึงเคยถูกใชท่ี้จดักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1956 

 นําคณะเดินทางสู่  เมืองคอรตินาดัมปาสโซ  (Cortina D’ampezzo) เป็นเมืองและเทศบาล  (โกมูเน) ใน
จงัหวดัเบลลูโน แควน้เวเนโต ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูใ่นทิวเขา Dolomites เป็นรีสอร์ตกีฬาฤดูหนาวท่ี
เป็นท่ีนิยม และเป็นท่ีรู้จกัจาก ลานสกี ทิวทศัน์ ท่ีพกั ร้านคา้ และ après-ski scene และเป็นสถานท่ีจดัโอลิมปิกฤดู
หนาว เม่ือ พ.ศ. 2499 กอร์ตีนาดมัเปซโซตั้งอยูท่างตอนกลางของหุบเขาอมัเปซโซ ในทิวเขา Dolomites และอยูร่ะหวา่ง 
Cadore (ทางทิศใต)้ กบั Val Pusteria (ทางทิศเหนือ), Val d' Ansiei (ทางทิศตะวนัออก) และ Agordo (ทางทิศตะวนัตก)  
มีทิวเขา Dolomites โอบลอ้มตลอด 360° ศูนยก์ลางของเมืองตั้งอยูท่ี่ความสูง 1,224 เมตรจากระดบันํ้าทะเล  
เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีท่ีไดรั้บการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสุดในโลก เคยใช้
จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว และเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ เจมส์ บอนด ์007 ตอน For  Your  Eye Only 
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คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี : floria mountain spa resort/butique hotel villa blu cortina/ใกลเคียง 
*โรงแรมในเมืองน้ี ป็นโรงแรมสไตลธ์รรมชาติ ซ่ึงมีท่ีพกัจดักดั หากโรแงแรมเตม็เราขอเปล่ียนไปพกัท่ีเมืองใกลเ้คียงแทน 

วนัทีห่กของการเดนิทาง(6)     คอร์ดน่ิา-ทะเลสาบเบรียซ UNESCO -วาลด์ เดฟูเน่-ออร์ดเิซ่     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําท่านชม ทะเลสาบเบรียส (Lake Braies) ไข่มุกเมด็งามแห่งโดโลไมท ์ทะเลสาบสีเขียวมรกตตั้งอยูใ่นอุทยาน	 
แห่งชาติโดโลไมท ์มีอีกช่ือวา่ Prager Wildsee ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ท่ี UNESCO จดัให ้
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เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ทะเลสาบ Braies ติดอนัดบัทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ดว้ยสีเขียวมรกตใสราวกบักระจก 
พร้อมทั้งรายลอ้มไปดว้ย พืชพนัธ์ุเขียวชอุ่มและตน้สนท่ีอุดมสมบูรณ์ ดว้ยความตราตรึงใจของธรรมชาติท่ีน่ี และฉาก
หลงัของภูเขาหินปูนท่ีสูงเสียดฟ้า ทาํใหท้ะเลสาบ Braies  ถูกขนานนามวา่เป็นไข่มุกแห่งโดโลไมท ์
นําทานออกเดินทางสู Great Dolomite Road บนเสน้ทางสายน้ี คุณจะท่ึงในความยิง่ใหญ่ของขนุเขาอีก

คร้ังระยะทางไม่ไกลมากแต่เราจะค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศท่ีหาไม่ได้ท่ีไหนอีกแลว้ในโลกน้ี เทือกเขาโดโลไมท์ 
(Dolomite)ไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เม่ือปี 2009 ลกัษณะภูมิประเทศเป็นหนา้ผาสูง 
สลบักบัหุบเหวลึก Arabba หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเขตพื้นท่ีทางประวติัสาสตร์อนัยาวนานแห่งอิตาลีเรียกได้
ว่าเป็นหมู่บา้นสกี แหล่งรวมพลของคนท่ีช่ืนชอบก็จะมาเล่นสกีท่ีน่ีทุกๆปี นาํท่านผา่นเส้นทางอนัคดเค้ียวไต่  เลาะไป
ตามขุนเขา ผ่านสองจุดสําคญัคือ Posso Falzaregoและ  Posso Gardenaแวะถ่ายรูปกบัถนนงูเล้ือย และยงัเป็น 1 ใน7 
ในการแข่งขัน  จักรยานของอิตาลีอันยิ่งใหญ่เทียบเท่า Tour de France 
จนกระทัง่ถึง เมืองออรติเซ Ortisei (ระยะทาง 65  กิโลเมตร ใช้เวลา 
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เมืองเล็กๆ สวยงามราวบา้นตุ๊กตา ดว้ยสีสัน
พาสเทล พร้อมศิลปะ และ วฒันธรรม อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี 
อยูก่ลางหุบเขา Val Gardena สูงจากระดบันํ้ าทะเลราว 1,300 เมตร ใกล ้เขต
ออสเตรียจึงไดรั้บอิทธิพลมาพอสมควร สังเกตใดจ้ากโบสถห์ัวหอมสีแดง
กลางเมือง  Ortisei เป็นจุดหลักในการเดินทางเน่ืองจากใกล้กระเช้า Funivie 

ortisei ดูวิวมุมสูงชมบรรยากาศสุดอลังการของวิวภูเขาสุดลูกหูลูกตา

ด้านบนจะเป็นลกัษณะทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ปูพรมไปด้วยใบไม้สีส้มตัดทุ่งหญ้า

สุดสายตา มีกลุ่มยอดเขา Sussolungo ยนืเด่นเป็น Landmark ของแถบน้ี  
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*ก่อนเขา้เมืองออดิเซ่ แวะใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจของ หมุ่บา้น Val di Funnes  นาํท่าถ่ายรุปกบัโบสถ ์San 
Giovanni โบสถเ์ลก็ๆ ลอ้มรอบไปดว้ยตน้สนและ ยอดเขาแหลมของเทือกเขาโดโลไมต ์โบสถ ์Santa 
Maddalena  โบสถท่ี์ถือเป็นสถานท่ีไฮไลตท์ท่ีถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดในอุทยานโดโลไมต ์ (เดินทางข้ึนเน1ก.ม.)  

 เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานข้ึนกระเชากอนโดรา Alpe di Siusi ท่ีหุบเขา Gardena ซ่ึงอยูท่างทิศใตข้องเมือง เสน้ทางน้ี   
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เรียกว่า di Siusi หรือ St.Ulrich-Seiser Alm  ตลอดระยะทางที่กระเช้าไต่ความสูงขึ้นไปเร่ือยๆ เม่ือมองไปข้างบน จะ

เห็นภูเขาสูงเสียดฟ้าที่มีเมฆขาวเหมือนปุยนุ่นคลอเคลีย และม่านสีเขียวของต้นสนเป็นฉากหลังที่สวยงาม เวลาท่ีมอง
ลงไปดา้นล่างจะยงัเห็นบา้นเรือนในสไตลย์โูรเป้ียนรีสอร์ทกระจายอยูต่ามไหล่เขา เดินทางถึงสถานีดา้นบน ท่านจะได้
เห็นภาพ Dolomites อันเร้าใจ และสวยงามอย่างที่เรารอคอย ตระหง่านอยู่ตรงหน้า เทือกเขาสีน้ําเงินหลากหลากเฉดสี 

มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เป็นฉากหน้า เทือกเขาโดโลมิไมท์ ที่สูงเสียดฟ้าในสายตาตอนน้ี นับเป็นเทือกเขาหินปูนที่ได้ช่ือว่า

งดงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือยามท่ี
แสงตกกระทบหินชั้น หินตะกอน และหินจากภูเขาไฟบน
โดโลมิติ ร่วมกบัรรยากาศโดยรอบ ไดก่้อใหเ้กิดภูเขาท่ีมีสีสัน
งดงาม จดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญัท่ีมีทศันียภาพสวยงาม
แห่งหน่ึงของอิตาลี พร้อมชมกลุ่มยอดเขา Sussolungo ยนืเด่น
เป็น Landmark ของแถบน้ีโดดเด่นอยู่ตรงหน้า จนทาํให้รู้สึก
เหมือนจะเอ้ือมมืออกไปควา้ไดเ้ลย  พร้อมที่ราบใหญ่ที่กว้าง
ใหญ่ที่สุดในยุโรป Alpe di Siusi ( Seiser Alm)อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านนั่งกระเชา้ลง
กลบัสู่ดา้นล่างหมายเหตุ : การนัง่กระเชา้ หากสภาพอากาศไม่อาํนวย หรือมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถข้ึนได ้ทาง บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการงดใหน้ัง่กระเชา้เพื่อความปลอดภยั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / พกัท่ี : genziana ortisei hotel/ใกลเคียง 
*โรงแรมในเมืองน้ี ป็นโรงแรมสไตลธ์รรมชาติ ซ่ึงมีท่ีพกัจดักดั หากโรแงแรมเตม็เราขอเปล่ียนไปพกัท่ีเมืองใกลเ้คียงแทน 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง(7)    CABLECAR SECEDA-ทะเลสาบสายรุ้ง(คาเรซซ่า)ววิ100ล้าน-โบลซาโน่     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําทานน่ังกระเชาสูยอดเขาSeceda ซ่ึงคาํวา่ Val แปลวา่ Valley หรือหุบเขา เราจะนัง่กระเชา้ข้ึนไปถึงจุดท่ี 
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เห็นทั้งหุบเขาและยอดเขา Seceda อยูสู่งกว่าระดบันํ้ าทะเลมากกว่า 2,500 เมตร การข้ึนไปช่ืนชมความงามถึงขา้งบนจึง
ตอ้งนั่งกระเช้า2ต่อ นั่งกระเช้าจากสถานี Ortisei ไปลงท่ีสถานี Furnes ก่อนเปล่ียนกระเช้าไปลงปลายทางท่ีสถานี 
Seceda ท่านจะไดพ้บกบั ยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม คือ Odel group หรือ Geisler group เป็นยอดเขาป๊อปปูล่าท่ี
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งมาเยือน ดว้ยความแปลกเหมือน แผน่หินเอียงๆเฉียงๆ จากบนน้ีมีทางเทรคก้ิงหลากหลายเส้นทาง
ข้ึนไปสู่ยอดอ่ืนๆ Seceda มีความพิเศษกว่าที่อ่ืนๆเน่ืองจากจุดสูงสุดข้างบนสามารถชมวิวได้แบบพาโนราม่าแล้ว ยัง

สามารถเห็นยอดเขาทั้งหมดในอณาเขต South Tyrol รวมทั้งภูเขา Grossglockner ทางฝ่ังออสเตรียได้อีกด้วย และใน
หนา้ร้อนนกัท่องเท่ียวนิยมออกมาเดิน Hiking ช่ืนชมธรรมชาติรวมทั้งความงามของดอกไมป่้าอีกดว้ย ถา้ให้พูดถึงวิว 
คือคิดว่า มนัสวยจนหลุดพูดคาํว่า “สวย” ออกมาไม่หยดุ ความรู้สึกท่ีอยูท่่ามกลางธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่ ชอบความรู้สึกท่ี
ทาํให้เรารู้สึกว่าคนเราน่ีตวัเล็กกนันิดเดียวเองนะ มนัเหมือนว่าเราไดท้ิ้ง ความเครียด ความวุ่นวาย ความแบกรับและ
ความผดิชอบทุกอยา่งท่ีเกิดในสงัคมมนุษย ์แลว้กลบัไปสู่ธรรมชาติท่ีเราไม่ตอ้งคิดอะไรมาก แค่ช่ืมชม ความงามความ 
ยิ่งใหญ่ของมนัน่ีแหละคือความสุขแลว้หมายเหตุ : การนั่งกระเชา้ หากสภาพอากาศไม่อาํนวย หรือมีเหตุขดัขอ้งไม่
สามารถข้ึนได ้ทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการงดใหน้ัง่กระเชา้เพื่อความปลอดภยั 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นํ า ท่ า น ช ม ท ะ เล ส าบ  Carezza ห รื อ อี ก ช่ื อ คื อ  “ Lec de ergobando” แ ป ล ไ ด้ ว่ า  ท ะ เล ส าบ ส า ย รุ้ ง 

อยูท่างตอนใตข้อง Dolomite ทะเลสาบขนาดใหญ่ วิวหลกัลา้น นํ้ าในทะเลสาบมีหลายเฉดสีตั้งแต่ เขียว,เทอร์คอ้ย,ฟ้า 
และนํ้ าเงิน ทาํให้ทะเลสาบแห่งน้ีถูกเรียกว่าทะเลสาบสายรุ้ง มีฉากหลงัเป็นเทือกเขา Latmar  ดว้ยวิวทะเลสาบสีเขียว
ทองท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยเขาสูงเสียดฟ้า สะทอ้นสีสนัหลากหลายของธรรมชาติ เป็นอีกจุดแวะถ่ายรูปท่ีพลาดไม่ได ้
 
 

 



 
Page 15. 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) เมืองท่ีถือว่าเป็นประตูสู่ อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ เมืองโบลซาโน่ 

(Bolzano) เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต ้(South Tyrol) ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยแม่นํ้ า ท่ีน่ีแม่นํ้ า Talvera จะไหลลงไปใน
แม่นํ้ า Israco และมารวมกันเป็นแม่นํ้ า Adige เนินเขาท่ีเป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและเทือกเขา โดโลไมท์ ในทางทิศ
ตะวนัออกนั้นเหมาะกบัการพกัผอ่นแบบผอ่นคลายอยา่งยิง่ เมืองโบลซาโน่(Bolzano) รู้จักกนัทั่วไปเม่ือคร้ังที ่ National 

Geographic ไปถ่ายทําสารคดีการค้นพบซากมนุษย์ที่ฝ่ังอยู่ใต้หิมะบนยอดเขาสูงในแคว้นทีโรลของออสเตรีย และนํา
ร่างน้ันมาไว้ที่เมืองโบลซาโน่ (Bolzano) เรียกกนัว่ามนุษย์หิมะแห่งโบลซาโน่ ท่ีเป็นข่าวไปทัว่โลก นําท่านเดินชมเมือง
เก่า ชมวิหาร Duomo โบสถ์ Chiesa dei Domenicanและอนุสาวรีย์ที่จัตุรัสกลางเมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคน

เดินPiazza Waltherและย่านอาเขตโบลซาโนอิสระท่านช้อปป้ิงจุใจไปกับแฟช่ันต่างประเทศและสินค้าท่ีระลึก  
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี : four point by sheraton hotel/ใกลเคียง 
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วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง(8)      โบลซาโน่-เซอร์มโิอเน่-มลิาน-ช้อปป้ิง     
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําท่านเดินเท่ียวชมเมืองซีรมิโอเน (Sirmione) ลอดประตูกําแพงเมืองเก่าผ่าน ปราสาทเก่าแก่ประจําเมือง  

(Sirmione Peninsula) ทนัทีท่ีเขา้สู่เขตเมืองเก่าท่านจะพบกบัความสวยงามของเมือง ลานจตุัรัสเล็กๆในเมืองลว้นถูก
ลอ้มรอบดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามดดัแปลงมาเป็นร้านคา้ ร้านกาแฟร้านไอศกรีม และโรงแรมขนาดเลก็ต่างก็แต่งแตม้
สีสันไดส้วยงามกลมกลืนเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาเยอืนเมืองเก่าแห่งน้ีให้ท่านไดเ้ดินสาํรวจและบนัทึกภาพท่ี
สวยงามของเมืองอยา่งเตม็ท่ีชมเมืองเก่าท่ีตั้งอยูบ่นแหลมสันดอนท่ียื่นออกสู่ ทะเลสาบกราดา้ (Garda Lake) ดว้ยทาํเล
ท่ีตั้งท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษน้ี ก่อเกิดชุมชน เมืองซีรมิโอเน่ (Sirmione) 
บา้นเรือนและปราสาทประจาํเมืองอย่างสวยงามความน่ารักสวยงาม
ของเมืองซีรมิโอเน่ (Sirmione) อยู่ที่บรรยากาศของการเดินเที่ยวเล่น

ตามตรอกซอกซอยของเมืองและชมวิวที่สวยงามริมทะเลสาบทุกๆจุด

ของเมืองจะมีร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ มุมน่ังพักผ่อนและที่ขาด

ไม่ได้ของการเข้ามาเยือนอิตาลี (Italy)คือการลองลิ้มชิมรสไอศกรีม

อิตาลีที่เรียกว่า “เจลาโต” ที่ เมืองซีรมิโอเน่ (Sirmione) แห่งน้ีเป็นสวรรค์ของท่านที่ชอบไอศกรีมว่ากนัว่าร้านไอศกรีม

ทีน่ี่มีการแข่งขันกนัมาก มีไอศกรีมรสชาติต่างๆให้เลอืกมากทีสุ่ดในอิตาล ี 
เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร / เดินทางสู่เมืองมิลาน  
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บ่าย นําคณะชมมหาวิหารแหงมิลาน หรือมิลานดูโอโมสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมือง อนัมีขนาดใหญ่โต

มโหฬาร สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใชเ้วลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบนัเป็น โบสถแ์คธอลิกท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก และเป็นมหาวิหารใหญ่อนัดบัส่ีของโลก สูง 157 เมตร กวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 
1386 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 500 ปี ชมความงดงามของยอดปราสาทท่ีมีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด รูปป้ันนกับุญ 
คนและสัตวอี์กกว่า 3,000 รูป ลานดา้นหนา้เป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียพ์ระเจา้วิคเตอร์เอม็มานูเอลท่ี 2 ทรงมา้ ราย
ลอ้มดว้ยอาคารท่ีเก่าแก่คลาสสิคและชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก..ให้ท่านไดเ้ลือกหาซ้ือสินคา้ช่ือดงั
มากมายท่ี  แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลท่ี2 ท่ีใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี
เป็นอาคารหลงัคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายใน
ประกอบด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนม เช่น Chanel ,Prada, Louis Viton, 
Gucci, Bally, Amani,  Versace, Dior Hermes  มีเวลาชอปปงสบายๆ
ไมตองรีบเรงไดของฝากกลับบานแนนอน 

คํ่า  อาหารม้ือคํ่าอิสระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง(ไม่รวมอาหาร) / อิสระกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัท่ี : melia milan hotel /crown plaza hotel /ใกลเคียง 
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วนัทีเ่กาของการเดนิทาง(9)       ชมทะเลสาบโคโม-สนามบินมลิาน-กรงุเทพ 

เชา้ บริการอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
นําคณะเดินทางสูสนามบิน แวะถายรูปกับ ทะเลสาบโคโม(Lake Como) ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของอิตาลี แต่มีช่ือเสียงดา้นความสวยงาม
มาเป็นอันดับหน่ึง ซ่ึงรอบๆทะเลสาบจะมีเมืองตากอากาศ
กระจายตัวอยู่หลายๆเมืองท่ีเป็นท่ีนิยมทั้ งกับชาวอิตาลีและ
ชาวต่างชาติ ทะเลสาบโคโม่แห่งน้ีนั้ นตั้ งอยู่ในจังหวดัโคโม่ 
แควน้ลอมบาร์เดีย  ท่ีนอกจากจะไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นทะเลสาบท่ี
สวยท่ีสุดในอิตาลีแลว้ยงัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสาม
ของอิตาลีอีกดว้ย โดยมีความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพื้นท่ีโดยรอบประมาณ 146 ตาราง
กิโลเมตร  ท่ีสามารถช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติ และเทือกเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีอยา่งเทือกเขา
แอลป์อีกดว้ย  หน่ึงในจาํนวนเมืองมายมายท่ีรายลอ้มทะเลสาบมีเมืองท่ีช่ือวา่ โคโม่ ท่ีมีช่ือเดียวกบัทะเลสาบดว้ย 
นําคณะออกเดินทางสูสนามบินมัลเพนซา เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND  

14.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทย thai airways international เท่ียวบินท่ี tg941 (บินตรง) 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง(10)    ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ
05.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 TUSCANY‐DOLOMITE 9 Days   
 

ทีมงานท่ีมีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น  
เราจัดรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100% 
 โรงแรมท่ีใชสําหรับโปรแกรมน้ี เราเลือกใชโรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาว ดดีี  
หัวหนาทัวรของบรษิัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดีย่ิง  
   ครอบครวัทานจะไดรบัความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน 
เท่ียวยุโรปท้ังที พักโรงแรมดี ทานอ่ิม ไกดดี บินตรงการบินไทยTG ไมตอเคร่ือง 
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนท่ีทานรัก แฮปปแนนอน โปรแกรมน้ีแนะนํา 
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อัตราคาบริการ ทัสกานี-โดโลไมท10วันTG โปรแกรมแนะนํา!   
ทัวรนี้จัดอาหารพื้นเมืองดีดี+อาหารจีนเมนูดีดี+พักโรงแรม4ดาว ดีดี****   

+รวมคาวีซา VISA ไมตองจายเพิ่ม / อาหารครบทุกม้ือ ยกเวนม้ือค่ําวันสุดทายชอปปง 
*****หมายเหตุ โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับทานท่ีชอบเท่ียวแบบ พักดี ทานดี***** 

พักโรงแรมระดับ4ดาว อาหารครบทุกม้ือ(ยกเวนวันสุดทายชอปปงมิลาน) 
 รวมวีซา+ทิปคนขับรถ+รวมเบลยกกระปา+นํ้าด่ืมบริการทุกวัน 

*กรุณาสํารองท่ีนั่งลวงหนาอยางนอย 06-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน่วีซา* 

ชวงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุมของวันแรก 

ผูใหญ  
ราคาทานละ 
พักหองละ2ทาน 

เด็กอาย ุ
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก+1ผูใหญ 

เด็กอาย ุ
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก(มเีตียง) 
+2ผูใหญ 

พักทานเดียวตอ
1หอง 
จายเพ่ิม 

19-28 ก.ย. 115,000 115,000 110,000 22,000 

26ก.ย.-05ต.ค. 115,000 115,000 110,000 22,000 
เดือนตุลาคม(ชวงใบไมเปล่ียนสี) 
03-12ต.ค. 

115,000 115,000 110,000 22,000 

วันหยุดพิเศษ 10-19 ต.ค. 115,000 115,000 110,000 22,000 

หยุดวันปยะฯ 17-26 ต.ค. 115,000 115,000 110,000 22,000 

24ต.ค.-02พ.ย. 115,000 115,000 110,000 22,000 
เดือนพฤศจิกายน  
31ต.ค.-09พ.ย. 
07-16พ.ย. 

115,000 115,000 110,000 22,000 

หยุดวันพอ 28พ.ย.-07ธ.ค. 115,000 115,000 110,000 22,000 
เดือนธันวาคม 
หยุดวันพอ 05-14ธ.ค. 115,000 115,000 110,000 22,000 

ปใหมกรุป1 26ธ.ค.-04ม.ค. 
*เคาทดาวน กรุงฟลอเรนซ 
เดินชมพลุไฟเมืองเกาไดสบาย 
****กรุณาขอโปรแกรมตรงจากเจ้าหน้าที่ 

125,000 125,000 120,000 30,000 

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย   
สามารถผอนชําระสวนท่ีเหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบ้ีย0%นานถึง4เดือน 
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด 40,000 บาท ชวงปใหม 50,000บาท สวนท่ีเหลือผอนบัตรได 
***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***  
***หรือ@ID LINE มาท่ี  POP2217 สอบถามได24ช.ม.     
 

***รับคณะละไม่เกิน 25 ท่าน / 15 ท่านออกเดนิทาง*** 
 

 

 

 

 



 
Page 20. 

อัตราค่าบริการนีร้วม//คา่ตวัเครอืงบนิโดยการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ) นงัเครอืงทนัสมยัทสีดุระดบัโลก ขาไปA350+ขากลบัA350 
 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทชํีานาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 คา่ทพัีกตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขนึ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน

ประชมุตา่งๆ อนัเป็นผลททํีาใหต้อ้งมกีารปรับเปลยีนทพัีก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  
 คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเทยีว ตามทรีะบไุวใ้นรายการ 
 คา่รถนําเทยีวดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง/ คา่หวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนินําเทยีวดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมนํามันและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทมีกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันททํีาการจอง / ***รวมคา่วซีา่แลว้*** 
 คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม//ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอก 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
 คา่ทปิสําหรับหวัหนา้ทัวร ์ทา่นละ 800-1000บาท (ใหท้า่นพจิารณาตามการบรกิาร)  
 คา่ธรรมเนยีมนํามันททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพมิเตมิอกีในภายหลงั*คา่ปรับสําหรับนําหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกําหนดไว ้ 
เง่ือนไขการชําระเงนิ 
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000-50,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport   
และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซงึจะเกดิขนึไดก็้ตอ่เมอืไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ทา่น ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวิัต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทตีา่งๆ และอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 เนืองจากรายการทัวรน์ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมอืท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบไุวโ้ดยทังหมด 

 ทางบรษัิทเรมิตน้ และจบการบรกิาร ทสีนามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตัวเครอืงบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนันท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารสํารอง
ยานพาหนะได ้

 ตัวเครอืงบนิทใีชใ้นการเดนิทางไมส่ามารถ Refund หรอืเลอืนวันกลับ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับกอ่นหรอืเลอืนวันเดนิทางกลับ 
กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทกีอ่นการเดนิทาง มฉิะนันทา่นจะตอ้งซอืตัวใหมเ่องในกรณีไมเ่ดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมททีา่นซอืจากทางบรษัิท 
เนอืงจากเป็นคณุสมบตัรของตวัทอีอกมาจากทางสายการบนิ 

เง่ือนไขการยกเลิกยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ 
หรอื กรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัดจําทพัีกโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและ...ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขนึไป –  เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท   
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  20 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทัวร ์ //ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

หมายเหต ุ
o ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของทา่นก็ตอ่เมอืในคณะมผีูสํ้ารองทนัีงครบ 25 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจากทางสถานทตู เนอืงจาก

บรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุ๊ปในการยนืวซีา่ อาท ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพักทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 25 ทา่น จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

o หากในชว่งททีา่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยนืวซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่เดยีว ซงึทางทา่นจะตอ้งเดนิทาง
มายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูกํ้าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัรเ์ป็นผูกํ้าหนด ทา่นทมีคีวาม
ประสงคจ์ะยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การ
พจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอํานวยความสะดวกในการยนืวซีา่เทา่นัน มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บั
ทางทา่น สถานทตูจะไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ใหท้า่น กรณีทา่นใชเ้อกสารปลอมในการยนืวซีา่ 

กรณีวซีา่ททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปน ี
- คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่และคา่บรกิาร 5,000 บาท ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา 
- คา่มัดจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วนัยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสํีาคญัในการยนืวซีา่ ประมาณ10,000 บาท หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมททีา่นตอ้งถกูหกับางสว่น และ
สว่นทเีหลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไมอ่อกตวัทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจําตวัตามจรงิเทา่นัน 

- คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มัดจําหอ้งใน 2 คนืแรกของ
การเดนิทางหากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัทเีขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และ
มเีอกสารชแีจงใหท้า่นเขา้ใจ 

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% 
 ทางบรษัิทเรมิตน้ และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตวั

เครอืงบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน ีเพราะเป็น
คา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนันทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทจีะสํารองยานพาหนะ 

***สําหรับเอกสารท่ีทานตองเตรียมสําหรับย่ืนวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองท่ีน่ังแลว  


