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Most Beautyful Towns in

TUSCANY‐DOLOMITE
‐Italy 10DAYS 7Nights‐พักดี ทานดี
Tuscany จินตนาการถึงภูมิภาคที่รู้จกั กันดี ในหมู่นักท่องเที่ ยวต่างชาติ ในอิตาลี ทําให้มีภาพโรแมนติ คของเมื อง เนิ นเขาอัน
งดงามที่เต็มไปด้วยตึกยุคกลางภูมิทศั น์ที่เขียวชอุ่มของเนิ นเขาตํ่า และทุ่งดอกทานตะวัน เป็ นชื่ อที่ยากมากที่จะมีชีวิตอยู่ได้ แต่
Tuscany ทําได้ง่าย ภูมิทศั น์น้ ี เรี ยงรายไปด้วยเมือง และสถานที่น่าสนใจที่ได้รับการชื่ นชอบมากที่สุดในอิตาลี เช่นฟลอเรนซ์ หอ
เอนเมืองปิ ซา เซี ยนา และหมู่บา้ นลูกาที่น่ารัก เพิ่มเกาะ Elba และคลัทช์ ของเมืองเนิ นเขาซึ่ งมีลกั ษณะและประวัติที่แตกต่างกัน
ออกไป และพิจารณาว่านี่ เป็ นแหล่งกําเนิดของการปฏิวตั ิทางศิลปะและปรัชญาที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งในประวัติศาสตร์ของยุโรป
ยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา ไม่น่าแปลกใจที่ทุกคนอยากไปเยือนชาวทัสกัน *เดินทาง กันยายน-ปี ใหม่ ดูวนั และราคาท้ายโปรแกรมทัวร์*
Highlight in progam พักโรงแรมระดับ4ดาว7คืน รวมค่าวีซา่ รวมทิปคนขับรถ รวมเบลยกกระป๋ า นํ ้าดื่มบริ การทุกวัน
✿ Montepuciano เมืองที่มีความโดดเด่นจากบ้านเมืองสี น้ าํ ตาล สถาปั ตยกรรมแบบเรอเนซองค์ ไวน์ชื่อดัง
✿ Pienza นครแห่ งประวัติศาสตร์ เมืองที่ถูกสร้างขึ้นในยุคฟื้ นฟูศิลปะวิทยา เมืองมรดกโลก UNESCO
✿ Val D’Orcia เส้นทางที่วา่ กันว่าสวยที่สุดในแคว้นทัสคานี เส้นทางมรดกโลก UNESCO
✿ Siena เมืองเก่าแก่ศูนย์กลางศิลปะของประเทศอิตาลี ได้ถูกยกให้เป็ นเมืองมรดกโลก UNESCO
✿ San Gimignano เมืองแห่ งหอคอยโบราณอันเก่าแก่ ได้ถูกยกให้เป็ นเมืองมรดกโลกUNESCO
✿ Cinque Terre หมู่บา้ นชาวประมงที่สวยงามที่สุดในโลก ได้ถูกยกให้เป็ นเมืองมรดกโลกUNESCO
✿ Burano Island เที่ยวชมเมืองสี ลูกกวาด อันเปี่ ยมสเนห์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ UNSEEN
✿ Dolomite เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ อุทยานแสนสวยทางตอนเหนืออิตาลี UNESCO
✿ Bolzano เที่ยวชมเมืองโบลซาโน่ เมืองน่ารักแสนสวย ประตูสอู่ ทุ ยานแห่งชาติโดโลไมท์
✿ Sirmione เที่ยวชมเมืองเซอร์ มิโอเน่ เมืองสวยริ มทะเลสาบกาด้ า สวรรค์ของคนรักไอศกรี ม
✿ Milan เที่ยวชมเมืองมิลาน ช้ อปปิ ง้ แบรนด์เนม ส่งท้ ายก่อนเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง(1) ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม-ิ โรม(อิตาลี)
21.00 น.

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller Agency เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การ
00.20 น. เหิ รฟ้าสู่ กรุ งโรม...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG944 (บินตรง)
***นําคณะบินตรง...ถึงกรุ งโรมช่วงเช้า...ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาต่อเครื่ อง...พร้อมสะสมไมล์สู่บตั รทอง***

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) โรม-มอนเตปูเซียโน-ปิ เอนซ่ าUNESCO-วาดอร์ เซียUNESCO-เซียน่ า
06.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุ งโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําทานเดินเที่ยวชมเมืองมอนเตปูเซียโน Montepulciano (เดินทาง2ช.ม.20นาที) เมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาสู ง

605เมตรแห่ งนี้ โดดเด่นจากบ้านเมืองสี น้ าํ ตาล สถาปั ตยกรรมในยุคเรอเนซองค์ ที่ลดั เลาะด้วยทางเดินแคบๆที่เป็ นเขต
ปลอดรถยนต์ นอกจากนี้ยงั รู ้จกั ในฐานะ ศูนย์กลางการผลิตอาหารและเครื่ องดื่มของอิตาลี ไม่ว่าจะเป็ น เนื้อหมู ชีส ปิ ชี
พาสต้า และนํ้าผึ้ง รวมไปถึงไวน์ Vino Nobire di Montepulciano ซึ งเป็ นไวน์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลก สิ่ งที่สาํ คัญอันดับ
หนึ่งคือเมือง Montepulciano เพราะว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ แล้วก็เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงเป็ น
อันดับต้นๆ แถมยังเป็ นโลเคชัน่ ที่ถ่ายทําฉากหนึ่ งในหนังเรื่ อง Twilight: New Moon อีกด้วย เป็ นฉากเมือง Volterra ที่
เป็ นเมืองของพวกแวมไพร์ที่ Edward เดินทางมาเพื่อฆ่าตัวตาย แล้ว Bella ก็รีบเดินทางมาช่วย อิสระกับการเดินชมเมือง

เที่ยง

 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพืน้ เมือง+พร้ อมจิบไวน์ ทมี่ ีชื่อเสียงของเมือง)
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นําทานที่ยวชมเมืองมรดกโลก UNESCO "ปเอนซา" หรื อ นครประวัติศาสตร์ ปีเอนซา (Pienza) อีก

หนึ่งจุดหมาย ปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดเซียนา ( Siena Province) ในแคว้นทัสกานี (Tuscany)
ซึ่ งเป็ น 1 ใน 20 แคว้นของสาธารณรัฐอิตาลี นอกจากนี้ แล้ว นครประวัติศาสตร์ ปีเอนซา ยังถือว่าเป็ นอีกหนึ่ งตัวอย่าง
ของเมืองที่สร้างขึ้นในยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา เรอเนอร์ซองค์ ซึ่ งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็ นเมืองมรดก
โลกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 1996 นําท่านเดินเที่ยวชม จัตุรัสเปี ยซซาปี โอที่ 2 (Piazza Pio II) จัตุรัสที่สร้างขึ้นอย่าง
หรู หรา ซึ่ งโดยรอบนั้นล้อมรอบด้วยศาลากลางจังหวัด หอระฆัง และพระราชวังที่เป็ นที่พาํ นักของตระกูลปิ คโกโลมินี
(Piccolomini family palace) ชมพระราชวังปิ คโกโลมินี (Palazzo Piccolomini) ซึ่ งในอดีตนั้นเคยเป็ นที่พาํ นักของปิ อุส
ที่ 2 และตระกูลปิ คโกโลมินี (Piccolomini family palace) เที่ยวชมดูโอโม่ (Duomo) มหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในแบบยุค
ฟื้ นฟูศิลปวิทยา (Renaissance ) ซึ่งภายในมหาวิหารนั้นได้รับการตกแต่งอย่างหรู หรา โดยเฉพาะบริ เวณซุม้ โค้งของเสา
หน้าต่าง รวมไปถึงหอระฆังที่เป็ นที่ต้ งั ของหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นอย่างประณี ตงดงาม อิสระกับการเดินชมเมืองปิ เอนซ่า
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ เส้ นทางหุบเขา วาดอร์ เซีย Val D’Orcia เส้ นทางที่สวยที่สุดในแคว้ นทัสคานีระหว่างทางท่านจะ

ได้เห็ น วิ ว ท้อ งทุ่ ง ที่ มี บ ้านชาวนา และต้น ไซเปรซ ที่ ยืน เด่ น ตามแนวท้อ งทุ่ ง ได้รับ การขึ้ น ทะเบี ย นมรดกโลก
(UNESCO) ให้ เป็ น World Cultural Landscape ซึ่ งหลายๆทิ ว ทัศ น์ แ ห่ ง นี้ ถู ก เป็ นสถานที่ ถ่ า ยทํา ภาพยนต์ ข อง
Hollywood ให้ท่านได้เพลิดเพลินวิวระหว่างทาง ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปกับ Podere Belvedere ซึ่ งเป็ นบ้ านหลังน้ อยที่ถูก
ล้ อมรอบไปด้ วยต้ นสนไซเปรสที่ตั้งอยู่บนยอดเนินเตี้ยๆกลางทุ่งหญ้ าโล่ งเตียนกว้ างใหญ่ บ้ านหลังนี้แหละเป็ นมุม
มหาชนทีด่ ังทีส่ ุ ดมุมหนึ่งของแคว้ น Tuscany (และอาจจะของทัง้ ประเทศอิตาลีเลยด้ วย) เดินทางสู่ ที่พกั เมืองเซียน่า
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : four point by Sheraton hotel/ใกลเคียง
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วันทีส่ ามของการเดินทาง(3)
เช้า

เที่ยง

เซียน่ าUNESCO-ซานจิมญ
ิ ญาโนUNESCO-ลา สเปเซีย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (เทีย่ วเซียน่ าแบบสบายๆไม่ ต้องรี บเร่ งครึ่ งวันเช้ า)
นําคณะเที่ยวชมเมืองเซียนา มรดกโลก ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางทัสคานี ประเทศอิตาลี ภูมิประเทศที่มีเนิ นเขากว้าง

ใหญ่ มี พ้ื น ที่ ประมาณ 118 ตารางกิ โ ลเมตร ประชากร 52,774 คน (ข้อ มู ,จากปี ค.ศ.2012) เป น เมื อ งที่ เป น
ศูนยกลางของศิ ล ปะประเทศอิตาลี ถู กประกาศโดย UNESCO ใหเป น World Heritage
Site หรือที่เรารูจักกันวามรดกโลก เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากใน และต่างประเทศ ให้เขามาเยี่ยมชม
เมืองมากกว่า 163,000 คน เมื่อปี 2008 ปั จจุบนั ยังมีกลิ่นอายของเมืองสมัยยุคกลางหลงเหลืออยู่ มีกิจกรรมอย่างเช่นการ
แข่งม้าที่จดั ขึ้น 2 ครั้งต่อปี นําท่านเดินชมเขตเมืองเก่าเซียน่า ชมมหาวิหาร Siena Cathedral ที่เริ่ มสร้างในศตวรรษที่ 12
ถือเป็ นสถาปั ตยกรรมระดับสู งที่มีความสวยงามที่สุดในอิตาลี ในส่ วนหน้าของมหาวิหารได้เสร็ จสิ้ นเมื่อ ค.ศ.1380
เนื่ องจากการขาดแคลนทุนที่ถูกใช้ไปในสงคราม จัดการกับโรคระบาดในสมัยนั้น ทําให้โครงการถูกหยุดลงไป จน
ต่อมามหาวิหารส่ วนที่เหลือถูกลดสเป็ คลงให้พอกับงบประมาณที่มี แต่อย่างไรก็ตาม มันก็ยงั คงสวยงาม มีความน่ า
หลงใหลอย่างมากสําหรั บนักท่ องเที่ ยวทัว่ โลก ชมมหาวิห าร Siena Cathedral Pulpit ที่ อยู่ในยุคศตวรรษที่ 13 เป็ น
ผลงานชิ้ นเลิ ศของ Nicola Pisano ตัวมหาวิหารทั้งหลัง
ถูกปูดว้ ยพื้นหิ นอ่อนที่มีราคาแพง ภายในถูกออกแบบ
และสร้างโดยช่ างฝี มือมากมาย โดยวิหารแห่ งนี้ ถือว่ามี
ภาพจิ ตรกรรมฝาผนังสมัยเรอเนซ็ องส์ ที่เยอะที่ สุด นํ า
ท่ านเดินเทีย่ วลานจตุรัส The Pizza del Campo เป็ นตึกที่
มีศูน ย์ กลางเป็ นลานกว้ างรู ปเปลือกหอยที่มักถูกใช้ จัด
งานแข่ งม้ า Palio โดยตัวอาคารมีความสวยงามในแบบ
สมัยยุคสมัยเรอเนซ็องส์ โดยผู้คนสามารถมองดูการแข่ งม้ าประจําปี ได้ จากบนตึกแห่ งนี้ได้ พร้ อมชมนํ้าพุฟอนตากายา
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร / ออกเดินทางสู่ เมืองซานจิมิญญาโน50นาที
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นําทานเที่ยวชมเมืองซานจิมิญญาโน UNESCO San Gimignano เป็ นเมืองเล็กๆ บนเนิ นเขาและเป็ นเมือง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเซียนา สิ่ งที่เป็ นแรงดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวพากันหลังไหลมาที่นี่กค็ งเป็ นเพราะ เมืองนี้ได้รับ
การแต่งตั้งจากองค์กรยูเนสโก UNESCO ให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี คศ.1990 เนื่ องจากความเก่าแก่ และมีชื่อเสี ยง
เกี่ยวกับสิ่ งก่อสร้างแบบสถาปั ตยกรรมยุคกลางซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยกําแพงโบราณ ในอดีตนั้นเป็ นจุด
เปลี่ยนม้าของนักแสวงบุญที่จะเดิ นทางไปยังกรุ งโรมตามเส้นทางฟรานซี เจนา(Francigena)ในอดี ต San Gimignano
เป็ นชุมชนชาว Etruscan และ Roman เมืองนี้ เติบโตขึ้นจนเป็ นเส้นทางการค้าและเป็ นจุดพักของนักแสวงบุญ ทําให้มี
ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเฟื่ องฟูมากในยุคนั้น แต่ในปี 1348 ได้เกิดโรคระบาดขึ้น ทําให้เส้นทางแสวงบุญถุกย้ายไป
ทางตะวันออก เมืองนี้เลยเป็ นเมืองที่ห่างไกลจากผูค้ น ทําให้สามารถอนุรักษ์ความเป็ นยุคกลางได้จนถึงปัจจุบนั
นําท่ านเดิ น เที่ ยวชมเมื อง ส่ วนสิ่ งที่ โดดเด่ นมากที่ สุดของเมื องก็คงเป็ นบ้านหอคอยที่ ถูกสร้ างขึ้น อดี ตเคยมี ถึง 72
หอคอย แต่ปัจจุบนั ยังคงเหลือแค่ 14 หอคอย เสี ยหายไปตามกาลเวลาและจากระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 หอคอยแต่
ละหลังนั้นมีความสู งหลายสิ บเมตร สําหรับหอคอยที่สูงที่สุดมีความสู งถึง 200 เมตรเลยทีเดียว สมัยก่อนหอคอยเหล่านี้
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย เป็ นการแสดงถึงความมัง่ คัง่ และความมีอาํ นาจของแต่ตระกูล โดยสมัยนั้นตระกูลไหน
สามารถสร้างหอคอยได้ได้สูงใหญ่ ก็แสดงว่ารํ่ารวยและมีอิทธิ พล แม้ว่างานก่อสร้างจะหยุดลงก่อนยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา
ศิลปิ นจากยุคนี้ จะตกแต่งภายในของโบสถ์ San Gimignano ดังนั้นคุ ณ จะค้นพบผลงานของ Domenico Ghirlandaio
Benozzo Gozzoli และ Benedetto da Maiano แต่ส่วนใหญ่คุณจะเพลิดเพลินกับการเดินเล่นตามถนนแคบ ๆ ที่คดเคี้ยว
และเดินไปตามกําแพงเมืองศตวรรษที่ 13 ที่ยงั คงรักษาความเดิมไว้เพื่อชื่นชม เดินทางสู่ ที่พกั เมืองเมืองลาซเปเซีย
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร /พักที่ : nh la spezia hotel/ใกลเคียง
*โรงแรมในเมืองนี้ ป็ นโรงแรมสไตล์ธรรมชาติ ซึ่งมีที่พกั จัดกัด หากโรแงแรมเต็มเราขอเปลี่ยนไปพักที่เมืองใกล้เคียงแทน
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วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง(4)
เช้า

ซิงเกวแตร์ เร UNESCO-ลา สเปเซีย- เวโรน่ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

ออกเดินทางจาก เมืองลาสเปเซีย LA SPEZIA เมืองในเขตลิกูเรี ย ทางตอนเหนื อของอิตาลี อยูร่ ะหว่างเมืองเจ
นัวและปิ ซ่ า บนทะเลลิ กูเรี ยและเป็ นหนึ่ งในอ่าวที่ มีความสําคัญ ทางด้านการค้า และการทหาร นําท่ านนั่งรถไฟสู่
หมู บานริม ทะเลชิ ง เควแตเรย (Cinque Terre) UNESCO เป็ นเมื องเก่ าแก่ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 1,300 ปี
ตั้งอยูใ่ นแคว้น Liguria ซึ่งเป็ นแคว้นที่เล็กที่สุดของประเทศอิตาลี ประกอบด้วยหมู่บา้ นน่ารักๆ 5 หมู่บา้ นที่สร้างอยูบ่ น
หน้าผาและชายเขา เป็ นสถานที่ที่ได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ น หมู่บา้ นของชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก
ประกอบด้วยหมู่ บ ้านน่ ารั ก ๆ Cinque Terre ได้แ ก่ Monterosso , Vernazza , Corniglia , Manarola และ Riomaggiore
แห่ งนี้ น้ ันมี ลกั ษณะเด่ นที่ เป็ นเอกลักษณ์ คล้ายกันหลายอย่าง โดยเป็ นชุ มชนที่ มีบา้ นเรื อนอาคาร สิ่ งก่ อสร้างสี สัน
ฉูดฉาดตั้งเป็ นชุมชนตามหน้าผาหรื อชายเขาที่ติดทะเล ดูไม่เป็ นระเบียบแต่สวยงามแปลกตา มนต์เสน่ห์อีกอย่างที่
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คํ่า

สําคัญของที่ นี่คือบรรยากาศพื้นเมื องและความเป็ นมิ ตรของผูค้ นในหมู่บา้ น ที่ นี่คุณ จะไม่ได้เห็ นอาคารที่ สวยงาม
หรู หรา ไม่มีหา้ งสรรพสิ นค้าใหญ่ๆ ให้ชอ้ ปปิ้ ง โรงแรมที่พกั ล้วนแล้วแต่ถูกดัดแปลงมาจากบ้านเรื อนจึงมีลกั ษณะคล้าย
โฮมสเตย์เป็ นส่ วนใหญ่ ร้านค้าก็เป็ นร้านค้าที่คนในหมู่บา้ นเปิ ดกันเอง มีสินค้าพื้นเมือง เช่ น มะนาวลูกโตสี เหลือง
นํ้ามันมะกอก ปลาแอนโชวี่ที่เป็ นปลาจากชาวประมงในหมู่บา้ น และไวท์ทาํ เองให้ได้เลือกช้อปกัน การมาท่องเที่ยวที่นี่
นัน่ คุณจะได้ซึมซับบรรยากาศพื้นเมืองน่ารักๆ พร้อมความงามของทัศนียภาพของเมืองนี้ไปพร้อมๆ กัน
*** หมายเหตุ การเดินทางเทีย่ วชม อุทยานแห่ งชาติ ซิงเกว เตรเล่ (Cinque Terre National Park เราจะนําท่ านเทีย่ ว 2
หมู่บ้านทีส่ วย ที่ หมู่บ้านริ โอแมคจิโอรี่ (Riomaggiore) และ หมู่บ้านมานาโรล่ า (Manarola) ***
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / พักที่ : crown plaza hotel/ใกลเคียง

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง(5) เวโรน่ า-เกาะบูราโน่ (เกาะสี ลูกกวาด)UNSEEN-โดโลไมท์ UNESCO
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําทานนั่งเรือเหมาลําสูเกาะบูราโน Burano เดินเที่ยวชมเกาะที่เต็มไปด้วยสี สันเต็มไปด้วยมนต์เสน่ ห์ ร้านค้า

สําหรับ ลูกไม้ทาํ ด้วยมืออันโอชะซึ่งเคยเป็ นชื่อเสี ยงและความมัง่ คัง่ ของเกาะและหยุดยั้งเบเกอรี่ ทอ้ งถิ่นสําหรับกระเป๋ า
bussolàของ Burano เหล่านี้ คุกกี้หวานเพิ่งจะมาในรู ปโดนัทของเกาะหรื อรู ปร่ าง S เรี ยกว่า essi กล่าวว่าสะท้อนรู ปทรง
ของ Venetian Grand Canal เกาะเมืองลูกกวาดแห่ งอิตาลี เป็ นเกาะเล็กๆ น่ ารัก คิ้วท์ๆ ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบเวนิ ส มี
คลองตัดผ่านใจกลางเมือง ถือเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่แสนสงบ แต่ครึ กครื้ นไปด้วยสี สันของบ้านเรื อนตลอดสองฝั่งคลอง
ทั้งตัวตึกและดอกไม้สีสนั สดใส สร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแน่นอน เกาะไซส์มินิ จึงใช้เวลาไม่ถึงชัว่ โมง
ก็สามารถเดินเที่ยวได้ทวั่ เกาะ แต่ละที่ถึงแม้จะมีคลองตัดผ่าน
แต่ก็มีสะพานเล็กๆ ให้เดินข้ามลัดเลาะไปทุกซอกทุกซอยได้
ทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขนม ร้านอาหาร ไม่ขาดสาย
ผู ้ ค น ส่ ว น ให ญ่ มี อ าชี พ ป ร ะ ม ง เพ ลิ ด เพ ลิ น ไ ป กั บ
สถาปั ตยกรรมแบบเก่า บ้านเรื อนมีลกั ษณะโดดเด่น สี สันสดใสสุ ดๆ ขอแนะนําว่าให้ใส่ ชุดสี สันให้เด่นกว่าสี บา้ น ว่า
กันว่าบ้านไหนจะทาสี จะต้องไปขออนุญาติจากทางการ บ้านแต่ละหลังก็จะมีเรื อจอดอยูห่ น้าบ้าน เพราะผูช้ ายมีอาชี พ
ทําประมง ส่ วนผูห้ ญิงก็ปักผ้าลูกไม้สวยๆ จนเป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่อด้านหัตกรรมทําลูกไม้ติดอันดับต้นๆ ของอิตาลี
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางกลับสู่ ฝั่ง
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บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ เขต อุทยานในเขตเทือกเขาโลเมทเต หรือ โดโลไมท ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของเทือกเขา
แอลป์ ที่ ท อดตัวอยู่ในเขตอิ ตาลี ตอนเหนื อ มี ยอดเขารวม 18
ยอด ที่ มี ค วามสู ง ถึ ง กว่ า 3,000 เมตรและครอบคลุ ม อาณา
บริ เวณกว้างใหญ่ของแคว้นทิ โรลใต้ และ แคว้นเวเนโต้ บน
พื้นที่ 141,903 เฮคแตร์ โดโลเมทเต้ เป็ นเทือกเขาหิ นปูนชนิ ด
พิเศษที่นี่มีแร่ แมกนี เซี ยมปน ชื่อว่า โดโลไมท์ หรื อโดโลเมท
เต้ ในภาษาอิตาเลี่ยน ซึ่ งมีคุณสมบัติพิเศษคือในเวลากลางวัน
แสงสี จ ะไล่ กัน ไปตั้ง แต่ เทาอ่ อ นถึ ง เกื อ บขาว แต่ ย ามพระ
อาทิตย์ตกดิ น ผิวหน้าของหิ นเหล่านี้ จะอาบไปด้วยสี ส้มและ
ชมพู เกิดเป็ นทัศนียภาพที่งดงาม ประกอบกับภูมิทศั น์ภูเขาที่สวยงามสุ ดมหัศจรรย์ ที่มีท้ งั ยอดเขาต่างๆที่แทงยอดสู ง
เสี ยดฟ้า หน้าสู งผาชัน หุบเขาที่แคบลึก สลับกับป่ าไม้เขียวขจี และทุ่งหญ้า บ้านเรื อนสวยงาม
Dolomites ได รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให เป น มรดกโลกจากองค การ UNESCO โดยเป น
หนึ่งในเทือกเขาที่สวยที่สุดในโลก

นําท่านชม ทะเลสาบมิซูรินา Misurina ภาพของทะเลสาบที่ถูกใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศอิตาลี
มากที่สุดเป็ นอันดับต้นๆ ทะเลสาบนํ้าใสราวกับกระจก สะท้อนภาพภูเขาลงบนผืนนํ้า ที่เห็นอยูป่ ลายทะเลสาบไม่ใช่
โรงแรมแต่อย่างใด แต่คือที่ต้ งั ของโรงพยาบาลที่รักษาโรงหอบหื ด รอบๆทะเลสาบจะมีร้านอาหาร ร้านให้เช่า อุปกรณ์
สกี และมีลานสกีต้ งั อยูไ่ ม่ไกล และที่ทะเลสาบนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้ที่จดั กีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1956
นํ า คณะเดิ น ทางสู่ เมื อ งคอร ติ น า ดั ม ปาสโซ (Cortina D’ampezzo) เป็ นเมื อ งและเทศบาล (โกมู เน) ใน
จังหวัดเบลลูโน แคว้นเวเนโต ทางตอนเหนื อของประเทศอิตาลี ตั้งอยูใ่ นทิวเขา Dolomites เป็ นรี สอร์ตกีฬาฤดูหนาวที่
เป็ นที่ นิ ยม และเป็ นที่ รู้จกั จาก ลานสกี ทิ วทัศน์ ที่ พ กั ร้ านค้า และ après-ski scene และเป็ นสถานที่ จดั โอลิ มปิ กฤดู
หนาว เมื่อ พ.ศ. 2499 กอร์ตีนาดัมเปซโซตั้งอยูท่ างตอนกลางของหุบเขาอัมเปซโซ ในทิวเขา Dolomites และอยูร่ ะหว่าง
Cadore (ทางทิศใต้) กับ Val Pusteria (ทางทิศเหนือ), Val d' Ansiei (ทางทิศตะวันออก) และ Agordo (ทางทิศตะวันตก)
มีทิวเขา Dolomites โอบล้อมตลอด 360° ศูนย์กลางของเมืองตั้งอยูท่ ี่ความสู ง 1,224 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
เป็ น Best of The Alps เพียงแห่ งเดี ยวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็ น 1 ใน 10 สกี รีสอร์ ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาว และเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน For Your Eye Only
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คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : floria mountain spa resort/butique hotel villa blu cortina/ใกลเคียง
*โรงแรมในเมืองนี้ ป็ นโรงแรมสไตล์ธรรมชาติ ซึ่งมีที่พกั จัดกัด หากโรแงแรมเต็มเราขอเปลี่ยนไปพักที่เมืองใกล้เคียงแทน

วันทีห่ กของการเดินทาง(6) คอร์ ดนิ ่ า-ทะเลสาบเบรียซ UNESCO -วาลด์ เดฟูเน่ -ออร์ ดเิ ซ่
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่ านชม ทะเลสาบเบรียส (Lake Braies) ไข่มุกเม็ดงามแห่ งโดโลไมท์ ทะเลสาบสี เขียวมรกตตั้งอยูใ่ นอุทยาน
แห่งชาติโดโลไมท์ มีอีกชื่อว่า Prager Wildsee ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ที่ UNESCO จัดให้
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เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ทะเลสาบ Braies ติดอันดับทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ด้วยสี เขียวมรกตใสราวกับกระจก
พร้อมทั้งรายล้อมไปด้วย พืชพันธุ์เขียวชอุ่มและต้นสนที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยความตราตรึ งใจของธรรมชาติที่นี่ และฉาก
หลังของภูเขาหิ นปูนที่สูงเสี ยดฟ้า ทําให้ทะเลสาบ Braies ถูกขนานนามว่าเป็ นไข่มุกแห่งโดโลไมท์
นําทานออกเดินทางสู Great Dolomite Road บนเส้นทางสายนี้ คุณจะทึ่งในความยิง่ ใหญ่ของขุนเขาอีก

ครั้ งระยะทางไม่ ไกลมากแต่ เราจะค่อย ๆ ซึ มซับ บรรยากาศที่ ห าไม่ ได้ที่ ไหนอี กแล้วในโลกนี้ เทื อกเขาโดโลไมท์
(Dolomite)ได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 2009 ลักษณะภูมิประเทศเป็ นหน้าผาสู ง
สลับกับหุบเหวลึก Arabba หมู่บา้ นเล็กๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของเขตพื้นที่ทางประวัติสาสตร์อนั ยาวนานแห่งอิตาลีเรี ยกได้
ว่าเป็ นหมู่บา้ นสกี แหล่งรวมพลของคนที่ชื่นชอบก็จะมาเล่นสกีที่นี่ทุกๆปี นําท่านผ่านเส้นทางอันคดเคี้ยวไต่ เลาะไป
ตามขุนเขา ผ่านสองจุดสําคัญคือ Posso Falzaregoและ Posso Gardenaแวะถ่ายรู ปกับถนนงูเลื้อย และยังเป็ น 1 ใน7
ในการแข่ ง ขัน จัก รยานของอิ ต าลี อ ัน ยิ่ ง ใหญ่ เที ย บเท่ า Tour de France
จนกระทัง่ ถึ ง เมืองออรติ เซ Ortisei (ระยะทาง 65 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ สวยงามราวบ้านตุ๊กตา ด้วยสี สัน
พาสเทล พร้อมศิลปะ และ วัฒนธรรม อยู่ทางตอนเหนื อของประเทศอิตาลี
อยูก่ ลางหุ บเขา Val Gardena สู งจากระดับนํ้าทะเลราว 1,300 เมตร ใกล้ เขต
ออสเตรี ยจึงได้รับอิทธิ พลมาพอสมควร สังเกตใด้จากโบสถ์หัวหอมสี แดง
กลางเมือง Ortisei เป็ นจุดหลักในการเดินทางเนื่องจากใกล้ กระเช้ า Funivie
ortisei ดู วิ ว มุ ม สู ง ชมบรรยากาศสุ ด อลั ง การของวิ ว ภู เขาสุ ด ลู ก หู ลู ก ตา
ด้ านบนจะเป็ นลักษณะทุ่งหญ้ ากว้ างใหญ่ ปูพรมไปด้ วยใบไม้ สีส้มตัดทุ่งหญ้ า
สุ ดสายตา มีกลุ่มยอดเขา Sussolungo ยืนเด่ นเป็ น Landmark ของแถบนี้
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เที่ยง
บาย

*ก่อนเข้าเมืองออดิเซ่ แวะให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของ หมุ่บา้ น Val di Funnes นําท่าถ่ายรุ ปกับโบสถ์ San
Giovanni โบสถ์เล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยต้นสนและ ยอดเขาแหลมของเทือกเขาโดโลไมต์ โบสถ์ Santa
Maddalena โบสถ์ที่ถือเป็ นสถานที่ไฮไลต์ทที่ถูกถ่ายรู ปมากที่สุดในอุทยานโดโลไมต์ (เดินทางขึ้นเน1ก.ม.)
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานขึ้นกระเชากอนโดรา Alpe di Siusi ที่หุบเขา Gardena ซึ่งอยูท่ างทิศใต้ของเมือง เส้นทางนี้
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เรี ยกว่า di Siusi หรื อ St.Ulrich-Seiser Alm ตลอดระยะทางที่กระเช้ าไต่ ความสู งขึ้นไปเรื่ อยๆ เมื่อมองไปข้ างบน จะ
เห็นภูเขาสู งเสี ยดฟ้ าที่มีเมฆขาวเหมือนปุยนุ่นคลอเคลีย และม่ านสี เขียวของต้ นสนเป็ นฉากหลังที่สวยงาม เวลาที่มอง
ลงไปด้านล่างจะยังเห็นบ้านเรื อนในสไตล์ยโู รเปี้ ยนรี สอร์ทกระจายอยูต่ ามไหล่เขา เดินทางถึงสถานี ดา้ นบน ท่ านจะได้
เห็นภาพ Dolomites อันเร้ าใจ และสวยงามอย่ างที่เรารอคอย ตระหง่ านอยู่ตรงหน้ า เทือกเขาสี นํ้าเงินหลากหลากเฉดสี
มีทุ่งหญ้ ากว้ างใหญ่ เป็ นฉากหน้ า เทือกเขาโดโลมิไมท์ ที่สูงเสี ยดฟ้ าในสายตาตอนนี้ นับเป็ นเทือกเขาหินปูนที่ได้ ชื่อว่ า
งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ อยามที่
แสงตกกระทบหิ น ชั้น หิ น ตะกอน และหิ น จากภู เขาไฟบน
โดโลมิติ ร่ วมกับรรยากาศโดยรอบ ได้ก่อให้เกิดภูเขาที่มีสีสัน
งดงาม จัดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่มีทศั นี ยภาพสวยงาม
แห่ งหนึ่งของอิตาลี พร้อมชมกลุ่มยอดเขา Sussolungo ยืนเด่น
เป็ น Landmark ของแถบนี้ โดดเด่นอยู่ตรงหน้า จนทําให้รู้สึก
เหมือนจะเอื้อมมืออกไปคว้าได้เลย พร้ อมที่ราบใหญ่ ที่กว้ าง
ใหญ่ ที่สุดในยุโรป Alpe di Siusi ( Seiser Alm)อิสระให้ท่านเดิ นเล่นถ่ายรู ปตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านนั่งกระเช้าลง
กลับสู่ ดา้ นล่างหมายเหตุ : การนัง่ กระเช้า หากสภาพอากาศไม่อาํ นวย หรื อมีเหตุขดั ข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทาง บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดให้นงั่ กระเช้าเพื่อความปลอดภัย
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / พักที่ : genziana ortisei hotel/ใกลเคียง
*โรงแรมในเมืองนี้ ป็ นโรงแรมสไตล์ธรรมชาติ ซึ่งมีที่พกั จัดกัด หากโรแงแรมเต็มเราขอเปลี่ยนไปพักที่เมืองใกล้เคียงแทน

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7) CABLECAR SECEDA-ทะเลสาบสายรุ้ง(คาเรซซ่ า)วิว100ล้ าน-โบลซาโน่
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําทานนั่งกระเชาสูยอดเขาSeceda ซึ่งคําว่า Val แปลว่า Valley หรื อหุ บเขา เราจะนัง่ กระเช้าขึ้นไปถึงจุดที่
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เที่ยง
บ่าย

เห็นทั้งหุ บเขาและยอดเขา Seceda อยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเลมากกว่า 2,500 เมตร การขึ้นไปชื่นชมความงามถึงข้างบนจึง
ต้องนั่งกระเช้า2ต่ อ นั่งกระเช้าจากสถานี Ortisei ไปลงที่ สถานี Furnes ก่ อนเปลี่ ยนกระเช้าไปลงปลายทางที่ สถานี
Seceda ท่านจะได้พบกับ ยอดเขาแหลมเหมือนฟั นฉลาม คือ Odel group หรื อ Geisler group เป็ นยอดเขาป๊ อปปูล่าที่
นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือน ด้วยความแปลกเหมือน แผ่นหิ นเอียงๆเฉี ยงๆ จากบนนี้ มีทางเทรคกิ้งหลากหลายเส้นทาง
ขึ้นไปสู่ ยอดอื่นๆ Seceda มีความพิเศษกว่ าที่อื่นๆเนื่องจากจุดสู งสุ ดข้ างบนสามารถชมวิวได้ แบบพาโนราม่ าแล้ ว ยัง
สามารถเห็นยอดเขาทั้งหมดในอณาเขต South Tyrol รวมทั้งภูเขา Grossglockner ทางฝั่งออสเตรี ยได้ อีกด้ วย และใน
หน้าร้อนนักท่องเที่ยวนิ ยมออกมาเดิน Hiking ชื่นชมธรรมชาติรวมทั้งความงามของดอกไม้ป่าอีกด้วย ถ้าให้พูดถึงวิว
คือคิดว่า มันสวยจนหลุดพูดคําว่า “สวย” ออกมาไม่หยุด ความรู ้สึกที่อยูท่ ่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ชอบความรู ้สึกที่
ทําให้เรารู ้สึกว่าคนเรานี่ ตวั เล็กกันนิ ดเดียวเองนะ มันเหมือนว่าเราได้ทิ้ง ความเครี ยด ความวุ่นวาย ความแบกรับและ
ความผิดชอบทุกอย่างที่เกิดในสังคมมนุษย์ แล้วกลับไปสู่ ธรรมชาติที่เราไม่ตอ้ งคิดอะไรมาก แค่ชื่มชม ความงามความ
ยิ่งใหญ่ของมันนี่ แหละคือความสุ ขแล้วหมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อาํ นวย หรื อมีเหตุขดั ข้องไม่
สามารถขึ้นได้ ทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดให้นงั่ กระเช้าเพื่อความปลอดภัย
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า น ช ม ท ะ เล ส า บ Carezza ห รื อ อี ก ชื่ อ คื อ “ Lec de ergobando” แ ป ล ไ ด้ ว่ า ท ะ เล ส า บ ส า ย รุ ้ ง

อยูท่ างตอนใต้ของ Dolomite ทะเลสาบขนาดใหญ่ วิวหลักล้าน นํ้าในทะเลสาบมีหลายเฉดสี ต้ งั แต่ เขียว,เทอร์ คอ้ ย,ฟ้ า
และนํ้าเงิน ทําให้ทะเลสาบแห่ งนี้ ถูกเรี ยกว่าทะเลสาบสายรุ ้ง มีฉากหลังเป็ นเทือกเขา Latmar ด้วยวิวทะเลสาบสี เขียว
ทองที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยเขาสู งเสี ยดฟ้า สะท้อนสี สนั หลากหลายของธรรมชาติ เป็ นอีกจุดแวะถ่ายรู ปที่พลาดไม่ได้
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นําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) เมืองที่ถือว่าเป็ นประตูสู่ อุทยานแห่ งชาติโดโลไมท์ เมืองโบลซาโน่

(Bolzano) เป็ นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต้ (South Tyrol) ซึ่ งล้อมรอบด้วยแม่น้ าํ ที่นี่แม่น้ าํ Talvera จะไหลลงไปใน
แม่น้ ํา Israco และมารวมกันเป็ นแม่น้ ํา Adige เนิ นเขาที่ เป็ นป่ า ทุ่ งหญ้า ไร่ องุ่นและเทื อกเขา โดโลไมท์ ในทางทิ ศ
ตะวันออกนั้นเหมาะกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิง่ เมืองโบลซาโน่ (Bolzano) รู้จักกันทั่วไปเมื่อครั้ งที่ National
Geographic ไปถ่ ายทําสารคดีการค้ นพบซากมนุษย์ ที่ฝั่งอยู่ใต้ หิมะบนยอดเขาสู งในแคว้ นทีโรลของออสเตรี ย และนํา
ร่ างนั้นมาไว้ ที่เมืองโบลซาโน่ (Bolzano) เรี ยกกันว่ ามนุษย์ หิมะแห่ งโบลซาโน่ ที่เป็ นข่าวไปทัว่ โลก นําท่ านเดินชมเมือง
เก่ า ชมวิหาร Duomo โบสถ์ Chiesa dei Domenicanและอนุสาวรี ย์ที่จัตุรัสกลางเมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคน
เดินPiazza Waltherและย่ านอาเขตโบลซาโนอิสระท่ านช้ อปปิ ้ งจุใ จไปกับแฟชั่นต่ างประเทศและสิ นค้ าที่ระลึก
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : four point by sheraton hotel/ใกลเคียง

Page 16.

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8) โบลซาโน่ -เซอร์ มโิ อเน่ -มิลาน-ช้ อปปิ้ ง
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่ านเดิ น เที่ ย วชมเมื อ งซี ร มิ โอเน (Sirmione) ลอดประตู ก ําแพงเมื อ งเก่ าผ่ าน ปราสาทเก่ าแก่ ป ระจํ าเมื อง

(Sirmione Peninsula) ทันทีที่เข้าสู่ เขตเมืองเก่าท่านจะพบกับความสวยงามของเมือง ลานจัตุรัสเล็กๆในเมืองล้วนถูก
ล้อมรอบด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามดัดแปลงมาเป็ นร้านค้า ร้านกาแฟร้านไอศกรี ม และโรงแรมขนาดเล็กต่างก็แต่งแต้ม
สี สันได้สวยงามกลมกลืนเป็ นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนเมืองเก่าแห่ งนี้ ให้ท่านได้เดินสํารวจและบันทึกภาพที่
สวยงามของเมืองอย่างเต็มที่ชมเมืองเก่าที่ต้ งั อยูบ่ นแหลมสันดอนที่ยื่นออกสู่ ทะเลสาบกราด้า (Garda Lake) ด้วยทําเล
ที่ต้ งั ที่เป็ นเอกลักษณ์ พิเศษนี้ ก่อเกิดชุ มชน เมืองซี รมิโอเน่ (Sirmione)
บ้านเรื อนและปราสาทประจําเมืองอย่างสวยงามความน่ ารั กสวยงาม
ของเมืองซี รมิโอเน่ (Sirmione) อยู่ที่บรรยากาศของการเดินเที่ยวเล่ น
ตามตรอกซอกซอยของเมืองและชมวิวที่สวยงามริ มทะเลสาบทุกๆจุด
ของเมืองจะมี ร้านค้ า ภั ตตาคาร ร้ านกาแฟ มุมนั่ งพักผ่ อนและที่ขาด
ไม่ ได้ ข องการเข้ ามาเยือนอิ ต าลี (Italy)คื อการลองลิ้ม ชิ ม รสไอศกรี ม
อิตาลีที่เรี ยกว่ า “เจลาโต” ที่ เมืองซีรมิโอเน่ (Sirmione) แห่ งนี้เป็ นสวรรค์ ของท่ านที่ชอบไอศกรี มว่ ากันว่ าร้ านไอศกรี ม
ทีน่ ี่มีการแข่ งขันกันมาก มีไอศกรี มรสชาติต่างๆให้ เลือกมากทีส่ ุ ดในอิตาลี
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่ เมืองมิลาน
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บ่าย

นําคณะชมมหาวิหารแหงมิลาน หรือมิลานดูโอโมสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โต

มโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปั จจุบนั เป็ น โบสถ์แคธอลิกที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก และเป็ นมหาวิหารใหญ่อนั ดับสี่ ของโลก สู ง 157 เมตร กว้าง 92 เมตรเริ่ มสร้างในปี ค.ศ.
1386 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 500 ปี ชมความงดงามของยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด รู ปปั้ นนักบุญ
คนและสัตว์อีกกว่า 3,000 รู ป ลานด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั ของพระราชานุสาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานู เอลที่ 2 ทรงม้า ราย
ล้อมด้วยอาคารที่เก่ าแก่คลาสสิ คและช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก..ให้ท่านได้เลือกหาซื้ อสิ นค้าชื่ อดัง
มากมายที่ แกลเลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2 ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี
เป็ นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายใน
ประกอบด้ว ยร้ านค้าสิ น ค้าแบรนด์เนม เช่ น Chanel ,Prada, Louis Viton,
Gucci, Bally, Amani, Versace, Dior Hermes มีเวลาชอปปงสบายๆ
ไมตองรีบเรงไดของฝากกลับบานแนนอน
คํ่า
 อาหารมื้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง(ไม่รวมอาหาร) / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : melia milan hotel /crown plaza hotel /ใกลเคียง
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วันทีเ่ กาของการเดินทาง(9)
เช้า

14.05 น.

บริการอาหารมื้อ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะเดินทางสูสนามบิน แวะถายรูปกับ ทะเลสาบโคโม(Lake Como) ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของอิตาลี แต่มีชื่อเสี ยงด้านความสวยงาม
มาเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ซึ่ งรอบๆทะเลสาบจะมี เมื อ งตากอากาศ
กระจายตัว อยู่ห ลายๆเมื อ งที่ เป็ นที่ นิ ย มทั้งกับ ชาวอิ ต าลี แ ละ
ชาวต่ างชาติ ทะเลสาบโคโม่ แ ห่ งนี้ นั้น ตั้งอยู่ในจังหวัด โคโม่
แคว้นลอมบาร์ เดี ย ที่ นอกจากจะได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นทะเลสาบที่
สวยที่ สุดในอิ ตาลีแล้วยังเป็ นทะเลสาบที่ ใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของอิตาลีอีกด้วย โดยมีความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดี ยว และมีพ้ืนที่โดยรอบประมาณ 146 ตาราง
กิโลเมตร ที่สามารถชื่นชมทัศนี ยภาพอันงดงามของธรรมชาติ และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี อย่างเทือกเขา
แอลป์ อีกด้วย หนึ่งในจํานวนเมืองมายมายที่รายล้อมทะเลสาบมีเมืองที่ชื่อว่า โคโม่ ที่มีชื่อเดียวกับทะเลสาบด้วย
นําคณะออกเดินทางสูสนามบินมัลเพนซา เพื่อทําการเช็คอิน และทํา TAX REFUND
เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ..โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg941 (บินตรง)

วันทีส่ บิ ของการเดินทาง(10)
05.55 น.

ชมทะเลสาบโคโม-สนามบินมิลาน-กรุงเทพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

 TUSCANY‐DOLOMITE 9 Days 

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
เราจัดรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100%
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรมนี้ เราเลือกใชโรงแรมระดับมาตรฐาน4ดาว ดีดี 
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดียิ่ง
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน

เที่ยวยุโรปทั้งที พักโรงแรมดี ทานอิ่ม ไกดดี บินตรงการบินไทยTG ไมตอเครื่อง
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนที่ทานรัก แฮปปแ
 นนอน โปรแกรมนี้แนะนํา
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อัตราคาบริการ ทัสกานี-โดโลไมท10วันTG โปรแกรมแนะนํา!
ทัวรนี้จัดอาหารพื้นเมืองดีดี+อาหารจีนเมนูดีดี+พักโรงแรม4ดาว ดีดี****
+รวมคาวีซา VISA ไมตองจายเพิ่ม / อาหารครบทุกมื้อ ยกเวนมื้อค่ําวันสุดทายชอปปง
*****หมายเหตุ โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับทานทีช
่ อบเที่ยวแบบ พักดี ทานดี*****

พักโรงแรมระดับ4ดาว อาหารครบทุกมื้อ(ยกเวนวันสุดทายชอปปงมิลาน)
รวมวีซา+ทิปคนขับรถ+รวมเบลยกกระปา+น้ําดื่มบริการทุกวัน
*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 06-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*
เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

19-28 ก.ย.

115,000

115,000

110,000

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม
22,000

26ก.ย.-05ต.ค.

115,000

115,000

110,000

22,000

เดือนตุลาคม(ชวงใบไมเปลี่ยนสี)

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.
เดือนพฤศจิกายน
31ต.ค.-09พ.ย.
07-16พ.ย.
หยุดวันพอ 28พ.ย.-07ธ.ค.

115,000

115,000

110,000

22,000

115,000

115,000

110,000

22,000

115,000

115,000

110,000

22,000

115,000

115,000

110,000

22,000

125,000

125,000

120,000

30,000

03-12ต.ค.

เดือนธันวาคม
หยุดวันพอ 05-14ธ.ค.
ปใหมกรุป1 26ธ.ค.-04ม.ค.
*เคาทดาวน กรุงฟลอเรนซ
เดินชมพลุไฟเมืองเกาไดสบาย
****กรุ ณาขอโปรแกรมตรงจากเจ้ าหน้ าที่

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด 40,000 บาท ชวงปใหม 50,000บาท สวนทีเ่ หลือผอนบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.

***รับคณะละไม่ เกิน 25 ท่ าน / 15 ท่ านออกเดินทาง***
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม//ค่าตัวเครืองบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ) นงเครื
ั
องท ันสม ัยทีสุดระด ับโลก ขาไปA350+ขากล ับA350
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถินนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
่ แล้ว***
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง / ***รวมค่าวีซา
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม//ภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ)
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับสําหรับนํ าหนั กกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000-50,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง

30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ //ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 25 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

