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XX.XX  ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั (สง่ให้ก่อนเดนิทางประมาณ  วนั) พบกนัทีสนามบินสวุรรณภูมิ 

02.15 น. บินลดัฟ้าสูส่นามบินนานาชาติอาบดูาบี โดยสายการบินอิทิฮตั เทียวบนิที EY407 

05.45 น. เดินทางถึงอาบดูาบี เปลียนเครือง 

09.00 น. บนิลดัฟ้าสูเ่มืองมิวนิค โดยเทียวบนิที EY3 

13.15 น.  เดินทางถึงมิวนิค นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าประเทศออสเตรีย เดินทางสู่ เมืองอินสบรูค 

(Innsbruck)  หนึงในสามเมืองเอกด้านการท่องเทียวของประเทศออสเตรีย อีกสองแห่งคือเวียนนาและ

ซาลส์บูร์ก  ตงัอยู่ริมฝังแม่น้าอิน “Inn River” สาหรับความหมายของเมืองอินสบรูค (Innsbruck) แปลว่า

สะพานแห่งแม่นําอิน   “Inn River” มีลักษณะเป็นทีราบแคบๆ แทรกตวัอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์“The 

Alps”เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผู้ ที

เข้ามาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียตา่งก็ต้องติดใจมาพกัผ่อนในเมืองแหง่นี หรือแม้แตน่โปเลียน โบนาปาร์ต

ก็ยงัต้องมาทีนีด้วยเช่นกนั   ให้ทา่นถ่ายรูปความงามของทิวทศัน์โดยรอบไปตลอดสองข้างทาง  

  นําท่านข้าม พรมแดนเข้าเขตประเทศอิตาลี ไปยงั ออร์ติเซ่ (ORTISEI) เมืองแห่งศนูย์กลางของการ

ท่องเทียวในแถบอทุยานโดโลไมท์ ทีอยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิงนัก อิสระให้ท่านพกัผ่อน

เพลิดเพลิน กบัอากาศอนับริสทุธิ ชมวิวทิวทศัน์ทีสวยงามแปลกตา 

คํา  รับประทานอาหารคาํ พกัผอ่น * Ortisei 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ-อาบูดาบี-มิวนิค-อินสบรูค-ออร์ติเซ่      (-/-/D) 

กรุป๊เล็ก สวนตวั 

ส่วนตวั  คนเท่านนั 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพกั จากนนั นําท่านเดินทางไปสถานีกระเช้า Funivie Ortisei เส้นทาง

กระเช้า Ortisei-Alpe di Siusi หรือ St.Ulrich-Seiser Alm (เปิด 19 May-01 Nov : 08.30-17.00 น. / Round 

Trip 19.40 EUR) (ระยะทางประมาณ 56 KM. / เดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) 

  ให้ท่านได้นังกระเช้าขึนสู่บนเนินเขาทีเรียกว่า ALPE DI SIUSI ชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบน

ภูเขาทีได้ขึนชือว่ากว้างใหญ่ทีสุดในยุโรป ท่านจะได้สมัผสัความงดงามอนัประหลาดมหศัจรรย์ของดินแดน

เทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิงใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา 

SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ทีมีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่นมีเส้นทางเดินลัด

เลาะ สู่จดุชมวิวตา่งๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจก่อนทา่นจะได้ตืนตาตืนใจกับบรรยากาศสดุ

ทีจะบรรยาย อสิระให้ท่านเดนิเล่น ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

หมายเหต ุ:  การนงักระเช้า หากสภาพอากาศไม่อํานวยหรือมีเหตขุดัข้องไม่สามารถขึนได้ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การงดให้นงักระเช้าเพือความปลอดภยั 

 ได้เวลาสมควรนงักระเช้ากลบัลงสู่ด้านล่าง 

จากนนั นําท่านเดินทางไปชมความงามของ Lago di Carezza (อิตาลี) 

ห รื อ  Karersee(เย อ ร มั น )  ห รือ รู้จั ก กั น ใน น า ม  Lec de 

Ergobando แปลว่าทะเลสาบสายรุ้ง ตังอยู่ทางตะวันตกของ

เทือกเขา Dolomites บริเวณหุบเขา Val d'Ega เมืองโบลซาโน่ 

ประเทศอิตาลี นําในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกตในช่วงหน้าร้อน มี

ดอกไม้บานอยู่ใต้ทะเลสาบ และรอบๆทะเลสาบเต็มไปด้วยต้น

สน ตวัทะเลสาบมีควายาว 300 เมตร กว้าง 150 เมตร   

เทียง อาหารกลางวนั (อิสระ ไมร่วมอยูใ่นทวัร์)  

บา่ย ให้อิสระทา่นเดินชมและถ่ายรูปความงามของ Lago di Carezza อย่างเตม็ที 

จากนนั นําท่านเข้าสู่เส้นทาง Great Dolomite Road บนเส้นทางสายมหัศจรรย์แห่งนี คุณจะทึงในความยิงใหญ่

ตระการตาของขนุเขาอีกครัง คอ่ยๆ ซึมซบับรรยากาศทีหาไม่ได้อีกแล้วทีไหนในโลก รถนําท่านลัดเลาะภูเขา 

ผ่านเมือง Santa Cristina และ Velva di Gardena เข้าสู่ Sella Pass  แวะถ่ายรูปจดุชมวิวระหวา่งทาง  

จากนนั ขบัต่อไปยัง Passo Pordoi อยู่สูง ,  เมตรจากระดบันําทะเล แวะถ่ายรูปกับถนนงูเลือย ซึงเป็น 1 ใน 7 

Pass ของการแข่งขันจกัรยานในอิตาลีอนัยิงใหญ่เทียบเท่า Tour de France ของฝรังเศส (ใช้เวลาประมาณ 

45 นาที)  OPTION : ขึน Cable car สู่  Sass Pordoi ทีความสูง 2,950 เมตรจากระดบันําทะเล ซึงใช้เวลา

เพียง 4 นาที จากสถานี Passo Pordoi เมือถึงสถานีด้านบน ท่านจะเป็นวิวพานอรามาของ Sass Pordoi วิว

ข้างบนจึงสวยงามมองเห็นไปไกลยิงใหญ่อลังการมากๆ ข้างบนมีทางเดินเล่นชมวิวไปรอบๆ เป็นหนึงใน

ตํานานของเทือกเขาเอลป์ (Open 10 May-04 Nov : 09.00-17.00 / คา่เคเบลิคาร์ Round Trip 19 EUR)   

                      จากนนัเดินทางกลบัสูที่พกั บริการอาหารคํา  พกัทีเมือง Ortisei   

วันทสีอง ออร์ตเิซ่-เส้นทางเกรทโดโลไมต์-ทะเลสาบสายรุ้ง-ออร์ตเิซ่    (B/-/D) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพัก นําท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าสะเชดา (FUNIVIE SECEDA) เพือขึน

ยอดเขาเหนือเมือง Seceda โดยจะต้องนงักระเช้า 2 ต่อ Ortisei-Furnes-Seceda  ท่านจะได้พบกับวิวของ

ยอดเขา Seceda อนัสงูใหญ่สวยงามแปลกตา เราจะเห็นยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม รวมทงัวิวรอบๆ ที

กว้างใหญ่สุดอลงัการ ให้ท่านได้ตืนตาตืนใจกับ บรรยากาศสุดทีจะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บ

ภาพความประทบัใจ จนได้เวลาสมควรเดินทางกลบัลงสถานีกระเช้า Funivie Seceda 

เทียง  อาหารกลางวนั (อสิระ)  

จากนนั นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO) เมืองสกีรีสอร์ท ทีอยู่ในอทุยาน

แห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีทีได้รับการยกย่องให้เป็น  ใน 

 สกีรีสอร์ททีดีทีสุดในโลก เคยใช้เป็นสถานทีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวในปี  และเคยเป็น

สถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์  ตอน For Your Eye Only เมืองนีอยู่สูงจากนําทะเล ,  เมตร 

ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็นสถานทีตากอากาศตลอดปีของชนชนัสูง และ

บรรดาหนุ่มสาว ทีไม่ได้มาเพียงเพือเล่นสกีเท่านนั แต่ในหน้าร้อนมักนิยมท่องเทียวแบบ Hiking ปีนเขาชม

ทิวทศัน์ทีมีชือเสียง (ระยะทางประมาณ 47 KM./ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อสิระให้ท่านได้เดินเล่นชม

เมือง 

คํา บริการอาหารคาํ พกัทีเมือง Cortina D’Ampezzo   

 

 

 

เช้า       หลงัจากรับประทานอาหารเช้า  ณ  ทีพกัเป็นทีเรียบร้อย  นําท่านเดนิทางไป Rifugio Auronzo จดุเริมต้นของ

การดินไปชมหมู่ภูเขา Tre Cime di Lavaredo หรือทีเรียกว่า เขาสามยอดแห่ง Lavaredo โดยเขาสามยอด

นี มีลักษณะโดดเด่นทีไม่เหมือนเขายอดไหนๆ ซึงตังอยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และเป็นยอดเขาทีมีชือเสียงและ

เป็นทีรู้จกัดีในกลุ่มของเทือกเขาแอลป์ โดยแตล่ะยอดมีชือเรียกของ

ตวัเอง เรียงจากซ้ายไปขวาคือ Cima Piccola/Kleine Zinne ("little 

peak") สูง 2,857 เมตร Cima Grande/Große Zinne ("big peak") 

สู ง  2,999 เม ต ร  แ ล ะ  Cima Ovest/Westliche Zinne ("western 

peak") สงู 2,973 เมตร อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปกบัความอลงัการธรรมชาติสร้างของเขาสามยอดทีตงั

ตระหง่านอยูท่า่มกลางธรรมชาตอินังดงาม(ระยะทางประมาณ /- KM. /  เดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

  ระหว่างทางแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Misurina  เป็นทะเลสาบทีประกอบไปด้วยแร่จากธรรมชาติเป็นจํานวน

มาก    ตงัอยู่ทีความสงู ,  เมตรเหนือระดบันําทะเล ทีเมืองเวเนโต ประเทศอิตาลี ใกล้ทะเลสาบมีโรงแรม

วันทสีาม ออร์ตเิซ่-เมืองสะเชดา-คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่      (B/-/D) 

วันทสีี  คอร์ตน่ิา ดอมปาสโซ่-หมู่ภูเขา Tre Cime di Lavaredo     (B/-/D) 
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ไว้รองรับนกัท่องเทียวกว่า   แห่ง สถานทีแห่งนียงัเคยเป็นสถานทีในการจดัแขง่ขนั speed skating ในกีฬา

โอลิมปิกฤดหูนาว   

 

  

 

 

เทียง อาหารกลางวนั (อสิระไมร่วมในทวัร์)  

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบรายเอียซ (Braies) ซึงอยู่ในนเขตอทุยานแห่งชาติ FANES SENNES BRAIES 

เขตป่าสงวนทีใหญ่ทีสุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์เพอื ชมความงดงามของทะเลสาบบรายเอียซ Braies ว่า

กนัว่าทีนีเป็นประตสููด่ินแดนใต้ภิภพตามตํานานภาษาละตินวา่ทุกๆร้อยปีในคืนพระจนัทร์ต็มดวง เจ้าหญิงใน

ตํานานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA ภาษาลาตินหมายถึง “ประตบูนภูเขา” ทรงพาย เรือรอบๆ

ทะเลสาบ พร้อมส่งเสียงแตรทีดงักึกก้องไปทวัเทือกเขาโดโลไมท์บ้างก็ว่าครังหนงึเคยมีถําตรง เนินเขาก่อนจะ

มีหินถล่มปิดปากถํา เหมือนจะฝังเจ้าหญิงไว้ขดัขวางไม่ให้คืนความรุ่งโรจน์แก่อาณาจกัรของ พระองค์ตลอด

กาล ทะเลสาบ Braies ตงัอยู่ริมขอบทางทิศเหนือของอุทยานมีทางเดินอย่างดีเป็นวงกลมรอบทะเลสาบ 

จุดเริมต้นอยู่ที โรงแรม  Pragser  Wildsee รอบ ๆ คือ เชิงเขาในตํานาน มีผืนป่าอันร่มรืนด้วยทิวทัศน์อัน

งดงาม  อิสระให้ทา่นได้ชืนชมและเก็บภาพความประทบัใจ   

คํา บริการอาหารคํา   พกัทีเมือง Cortina D’Ampezzo  

 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า  ณ  ทีพกัเป็นทีเรียบร้อยแล้วนําทา่นออกเดินทางสู ่เกาะเวนิซ หนงึในเมืองทีสวยทีสดุ

ในประเทศอิตาลี เป็นเมืองทีรู้จกักนัในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวตัิศาสตร์และศิลปะ ทีได้รับฉายา

ว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายนํา, เมืองแห่งสะพาน (City of 

Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light)... เมืองเวนิส ถกูสร้างขึนจากการเชือมหมู่เกาะขนาด

เล็กประมาณ 118 เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย (Venetian Lagoon) และมีสะพานเชือม

มากกว่า  แห่ง ทะเลสาบนําเค็มนีตงัอยู่บริเวณชายฝังระหว่างปากแม่นําโปกับแม่นําพลาวิ (Po and the 

Piave Rivers) ซึงเป็นส่วนหนึงของทะเลอาเดรียตริก ในภาคเหนือ

ของประเทศอิตาลี โดยทงัเมืองและทะเลสาบได้ถูกประกาศให้เป็น

มรดกโลกในปี 1987  (ระยะทางประมาณ  158  KM. /  เดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม.)นําท่านเข้าสู่หมู่เกาะเวนิซ OPTION : เปลียน

บรรยากาศ ลงเรือทีท่าเรือตรอนเชตโต้ เพือโดยสารเรือทศันาจรสู่

เกาะเวนิซ (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 

เทียง         อิสระอาหารกลางวนั ( **ไมร่วมในทวัร์ ) 

ทา่นทีต้องการถ่ายรูปหมู่ภูเขา Tre Cime di Lavaredo อยา่งใกล้ชิด 

ต้องเดินเท้าเข้าไปที Rifugio Lavaredo ใช้เวลาเดินไป-กลบั โดยประมาณ 3-4 ชวัโมง 

วันทห้ีา  คอร์ตน่ิา ดอมปาสโซ่- เวนิส-ซีร์มิโอเน่      (B/-/D) 
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บา่ย ชมสะพานถอนหายใจ “Bridge of Sigh” เป็นสะพานทอดเชือมระหว่างพระราชวงักบัคกุ ว่ากันว่า คาสซา

โนว่า นกัรักผู้ ยิงใหญ่ก็เดนิข้ามสะพานนีมาแล้ว ใครโดนตดัสินจาคกุเดินผ่านสะพานนีก็จะเป็นโอกาสสดุท้าย

ทีได้เห็นแสงตะวนัและบรรยากาศภายนอกสะพานโค้งทอดข้ามคลองทีมีหลงัคามีผนงัแข็งแรง สงัเกตดีๆ จะ

เห็นช่องหน้าต่างเล็กๆให้นักโทษมองออกมาข้างนอกเป็นครังสุดท้าย เดินตามกันมาเรือยๆ ท่านจะผ่าน 

พระราชวังดอจ์ด “Doges Palace” อดีตพระราชวังของผู้ ก่อตัง เมืองเวนิส (Venice) และเป็นทีทาการ

รัฐบาลรวมทงัคกุด้วย สร้างในศตวรรษที  เป็นอาคารรูปทรงเรขาคณิต ตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาวและชมพู

สวยงามมาก ทีหวัเสามีภาพสลกัเรืองราวตา่ง ๆ อาทิ อาดมัและอีฟ เป็นต้น และโบสถ์ซาน มาร์โค “Church 

San Marco” ทีมองเห็นหลงัคารูปโดมหลายๆยอดนนัคือ โบสถ์ซาน มาร์โค “Church San Marco” ศิลปะทงั

ปูนปัน โลหะหล่อ จิตรกรรม งดงามมาก และก็มาถึง จัตุรัส ซาน มาร์โค “Piazza San Marco” จัตุรัส

สาธารณะหลักทีเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเทียวทีสาคญัมากแห่งหนึงของเกาะเวนิส (Venice 

Island) ทีนโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่าคือห้องนงัเล่นทีสวยทีสดุในยโุรป ประกอบไปด้วย เสาสิงโตมีปีกแห่งเซนต์

มาร์ก “San Marco” และ เสานักบุญธีโอดอร์ “San Teodoro” สัญลักษณ์ของเมือง, โบสถ์ซาน มาร์โค 

“Basilica San Marco” เป็นมหาวิหารทีมีชือเสียงมากทีสดุของเกาะเวนิส  และยงัเป็นหนงึในตวัอย่างทีดีทีสดุ

ของมหาวิหารทีสร้างขึนในแบบสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ จุดเด่นของ โบสถ์ซาน มาร์โค “Basilica San 

Marco” อยู่ทีการมีโดมถึง  โดม ได้รับการตกแต่งด้วยศิลปะทีแตกต่างกัน ทางด้านหน้าได้รับการประดบั

ด้วยรูปปันของนักบุญมาร์ค และรูปปันม้าบรอนซ์  ตวั ซึงว่ากันว่าขโมยมาจาก กรุงคอนสแตนติโนเปิล 

(Constantinople) จาก จัตุรัสซาน มาร์โค “Piazza San Marco” เดินไปตามตรอกซอกซอย สองข้างทางจะ

เป็นร้านขายของเต็มไปหมด ส่วนมากก็จะเป็นของทีระลึกเด่นๆ ก็เช่น แก้วเป่าจากโรงงานเป่าแก้วมูราโน ่

หน้ากากแฟนซี และอะไรตอ่อะไรทีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเวนิส (Venice) แตช่่วงนีห้ามทกุท่านแวะดสิูนค้า

กันก่อนเพราะกาลังจะมุ่งตรงไป สะพานสาคัญทีชือว่า สะพานเรลอันโต “Realto Bridge” เดิมทีเป็น

สะพานไม้ และสร้างขึนตงัแตศ่ตวรรษที  หลงัจากทีพงัทลายลง สะพานหินก็ถกูสร้างขึนทดแทน และเป็น

สะพานข้าม แกรนด์คาแนล “Grand Canal” เพียงแห่งเดียวจนถึงปี ค.ศ.  จนกลายเป็นศนูย์กลางการ

คมนาคม และค้าขายแลกเปลียนทีสาคญัทีสดุของเมืองเวนิส   ใครทีมาเมืองเวนิส แล้วไม่ได้มาข้ามสะพานนี

ถือวา่มาไมถ่ึง เป็นจดุถ่ายภาพทีสาคญัแหง่หนงึ รอบๆ สะพานยงัเป็นย่านขายของทีระลกึและตลาดสด  

16.30 เดินทางกลบัท่าเรือ ท่าเรือตรอนเชตโต้ รถรอรับท่านเดินทางสู่เมืองเมสเตร้ (Mestre) ซึงเป็นเวนีสบนฝัง

แผ่นดินใหญ่ รถรอรับนําท่านเดินทางสู่ เมือง Sirmione (ซีร์มิโอเน่) เมืองเก่าแก่อายนุับ  พนัปี อยู่

ทางตอนเหนือของอิตาลี มีทะเลสาปสวยชือ Lago di Garda (ทะเลสาปการ์ดา) ทะเลสาบนําจืดทีใหญ่ทีสุด

ทางตอนเหนือของอิตาลีอยู่ติดกบัเมือง ซงึทีมีชืออีกอย่างหนึงคือมีปราสาทเก่าแก่ บ้านของนกัร้องโอเปร่าชือ

ดงัในอดีตชือ มาเรีย คลัลาส  (ระยะทาง 153 KM./  เดนิทางประมาณ 2 ชม.)  

คํา บริการอาหารคาํ พักทเีมือง Sirmione 

 

 

 เช้า  หลงัจากรับประทานอาหารเช้า  ณ  ทีพกัเป็นทีเรียบร้อยนําท่านออกเดนิทางสู่เมืองมิลาน  

วันทหีก ซีร์มิโอเน่-มิลาน        (B/-/D) 
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จากนนั อิสระชม โรมันวิลล่า (Le Grotte di Catullo) *ไม่รวมคา่ตวั 6 EUR เดิมเคยเป็นปราสาทของพวกท่านเคาท์ 

หรือขุนนาง สมัยอดีตอิตาลีมีระบบกษัตริย์เหมือนบ้านเรา แต่โปัจจุบันยกเลิกไปแล้วมีแค่ผู้ นําประเทศ 

ปราสาทนีเก่าถกูสร้างมาตงัแตส่มยัโรมนัโบราณ เป็นเหมือนบ้านขนาดใหญ่คะ่ ถกูสร้างขึนในลกัษณะ  ชนั 

แตล่ะชนัก็จะมีห้องเล็กห้องน้อย และมีบนัไดสําหรับเชือมตอ่แตล่ะชนัโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินขนาดใหญ่ 

มีข้าวของเครืองใช้ของชาวโรมันหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง เราจะมองเห็นวิว ทะเลสาปการ์ด้ากว้างสุดลกูหลููก

ตากนัเลยทีเดียว ปัจจบุนัทําเป็นเหมือนพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง  อิสระให้ท่านเดนิชมในเมืองซีร์มิโอเน่ 

เทียง อาหารกลางวนั (อสิระไมร่วมในทวัร์)  

บา่ย  นําท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan)  เมืองใหญ่เป็นอันดบัสองรองจากกรุงโรม ตงัอยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศอิตาลี มิลานได้ชือว่าเป็นเมืองนหลวงแห่งแฟชนัชนันําของโลก อีกเมืองหนงึ เช่นเดียวกบั ปารีส และ

นิวยอร์ค อีกทงัยังเป็นศนูย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย (ระยะทาง 96 KM./ เดินทางประมาณ 

1.30 ชม.)  จากนัน ชมจตุรัสเดลลา สกาลา อันเป็นทีตังของโรงละครโอเปร่า (Teatro Alla Scala) ทีมี

ชือเสียงทีสดุในอิตาลี สร้างขนึระหว่างปีค.ศ. -  เลิศหรูอลงัการ เป็นโรงละครโอเปร่ายอดเยียมทีสดุ

ของโลกแห่งหนึง ด้านหน้าเป็นลานทีเรียกว่า ปิอาซซ่า เดลลา สกาลา มีรูปปันของศิลปินทีมีชือเสียงโด่งดงั

คนหนึงของโลกคือ ลีโอนาร์โด ดาวินชี ในยุคนนัเจ้าผู้ปกครองเมืองมิลาน ได้ว่าจ้างลีโอนาร์โดชาวเมืองฟลอ

เรนซ์ ให้มาผลิตผลงานทีเมืองมิลานแทน อยู่ฟลอเรนซ์ลําบาก ศิลปินดงัๆ เชิญบันทึกภาพกับรูปปันของ

ศิลปินเอกลีโอนาโด ดาวินชี และเทียวชมเลือกซือสินค้าแบรนด์เนมชือดงั  

  ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-ดูโอโม (Milan Duomo) มหาวิหารนีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ที

ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลก เริมสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้าน

นอกมีหลังคายอดเรียวแหลมทีทําจากหินอ่อนจํานวน 135 ยอด และมีรูปปันหินอ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 

2,245 ชิน ยอดทีสูงทีสุดมีรูปปันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า  อิสระช็อปปิงสินค้าแบ

รนด์เนมชือดังของโลกที แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) ทา่นสามารถ

ถ่ายรูปเป็นทีระลกึจากด้านในซงึเป็นอาคารกระจกทีเก่าแก่และมีความสวยงาม   

คํา บริการอาหารคาํ  พักทเีมือง Milan : Hotel Windsor Milano 

 

 

เช้า  เดินทางเข้าสู่สนามบิน เช็คอินตวัเครืองบิน 

10.40 น. บินลดัฟ้าสูส่นามบินนานาชาติอาบดูาบี โดยสายการบินอิทิฮตั เทียวบนิที EY88 

19.00 น. เดินทางถึงอาบดูาบี เปลียนเครือง 

21.35 น. บินลดัฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที EY402 

 

 

07.10 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 

 

วันทเีจ็ด มิลาน-อาบูดาบี 

วันทแีปด กรุงเทพฯ 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

อัตราค่าบริการ *เดนิทาง -  ท่าน 

กาํหนดเดนิทาง พัก  ท่าน ต่อห้อง พักเดียวจ่ายเพมิ 

12-19 มิถุนายน  123,900.- 20,000.- 

 

 

อัตราค่าบริการนีรวม  

-คา่ตวัเครืองบิน ชนัประหยดั ( Economy Class)  // คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ  

-คา่รถตู้ปรับอากาศนําเทียวตามรายการ // คา่เข้าชมสถานทีทอ่งเทียวตามรายการ  

-คา่ห้องพกัในโรงแรมตามทีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่   // -คา่อาหารเช้า, อาหารเย็น แบบ คอร์ส ตามทีระบใุนรายการ  

-คา่ประกนัภยัการเดินทาง วงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

-คา่หวัหน้าทวัร์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 

-คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศเชงเก้น *ต้องแสดงตัว-สแกนลายนิวมือ* (ผู้ มีวีซา่เชงเก้นแล้วสามารถใช้เดินทางได้อีก ลด

จากราคาทวัร์ 2,100 บาท) 

 

อัตรานีไม่รวม  

-คา่อาหารมือกลางวนั / คา่ตวัเข้าชมบางแหง่ตามระบ ุ/ คา่ออฟชนัเสริมระหว่างท่องเทียว 

-คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง  

-คา่ใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ คา่เครืองดืมทีสงัพิเศษ , คา่โทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่นําหนกัเกินจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก., คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีคา่ทีสญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต้น  

-คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3%  

-คา่ธรรมเนียมนํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขนึราคา  

-ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง  

-ค่าทปิคนขับรถ ท่านละ 40Euro (ตลอดทริป) 

-ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ จากประเทศไทยดแูลตลอดทริปอย่างน้อย  บาท/ท่าน (ตลอดทริป)  

 

เงอืนไขการจอง  

งวดที  : ชําระเงินมัดจาํท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมือได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นนั  

 จากนนั : ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ทีเดินทาง ทีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน 

งวดที  :  ชําระค่าทวัร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  วัน  

 

การยกเลิกการเดนิทางและการขอการเปลยีนแปลงวันเดนิทาง 

.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60  วนั    หกัเงินทา่นละ  3,000.- บาท *ไมร่วมตวัเครืองบิน 

.ยกเลิกการเดนิทาง  41-59  วนัขนึไป    หกัเงินทา่นละ  30,000.- บาท *ไมร่วมตวัเครืองบิน 

.ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-40  วนั       ไมคื่นคา่มดัจําทา่นละ  50,000.- บาท *ไมร่วมตวัเครืองบิน 
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.ยกเลิกการเดนิทาง 15-29 วนั             หกัคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ *ไมร่วมตวัเครืองบิน 

5.ยกเลิกการเดนิทาง 1-14 วนั             หกัคา่ใช้จ่าย 100%  

- ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือถกูปฏเสธการเข้าเมือง หกัคา่ใช้จา่ย 100% 

**ตัวเครืองบินอาจไม่สามารถยกเลิก/คืนเงนิได้ ทังนีอาจเป็นตัวโปรโมชันหรือเป็นไปตามเงอืนไขของสายการบิน 
 

**หมายเหตุ** 

- หากโรงแรมในเมืองทจีะเขาพักเตม็เนืองมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิในการ นําท่านเข้าพักเมืองใกล้เคียง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน 

- เมือท่านจองทัวร์และชาํระมัดจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงอืนไขทบีริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 

โรงแรมและห้องพัก 

.ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู ่(Double ส่วนใหญ่จะเป็นเตียงใหญ่  เตียง หรือเป็นเตียงใหญ่แต่เป็นทีนอน  ลกู) 

สําหรับห้องเตียงคู ่(Twin) ขึนอยู่กบัโรงแรมแต่ละแห่งอาจจะมีหรือต้องร้องขอและในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 

  ท่าน /  เตียง (TRIPLE  ROOM) ขึนอยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม  ซึงมัก

มีความแตกตา่งกนั   ซงึอาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามทีต้องการ 

.โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศ   เนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตํา  เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ให้บริการในชว่งฤดรู้อน 

.ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ  (TRADE  FAIR)  เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน  -   เท่าตวั บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียน  หรือ  ย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าและสัมภาระ 

.สําหรับนําหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบิน  คือ    กิโลกรัม  ( สําหรับผู้ โดยสารชนั

ประหยดั )  การเรียกคา่ระวางนําหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการบินทีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได้ 

.สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นําขึนเครืองได้  ต้องมีนําหนักไม่เกิน      กิโลกรัม  และมีความ

กว้าง+ยาว+สงู  ไมเ่กิน  CM  หรือ   CM ( .   นิว ) X 56  CM ( .   นิว ) X 46  CM (  นวิ) 

.ในบางรายการทวัร์ทีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ  นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํากว่ามาตราฐาน

ได้ ทงันีขนึอยู่กบัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน   บริษัทฯขอสงวนสิทธิไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในนําหนกัสว่น

ทีเกิน 

.กระเป๋าและสมัภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป่าถือขนึบนพาหนะการเดินทาง    

.บริษัท ฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย,  สญูหายของกระเป๋าสะพาย   
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แผนทกีารเดนิทาง 

 

 
 

 

 

 

 


