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ก าหนดเดินทาง 12-23 กันยายน 2566 
 
20.25-23.40 บินลดัฟ้าสู่โดฮา โดย สายการบินการต์า้แอรเ์วยส ์เท่ียวบินท่ี QR833 (ต่อเครื่อง) 
วันแรก(12ก.ย.) Munich Airport-(Austria) Innsbruck (Italy) Funes 
01.55  บินสู่มิวนิค โดย สายการบินการต์า้แอรเ์วยส ์เท่ียวบินท่ี QR059 
07.00   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (Munich International Airport) ประเทศเยอรมนั   
จากนัน้ รถรบัท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้ประเทศออสเตรีย เดินทางสู่ เมืองอินสบรูค (Innsbruck)  หน่ึงในสามเมือง

เอกดา้นการท่องเท่ียวของ   ประเทศออสเตรีย อีกสองแห่งคือเวียนนาและซาลสบ์ูรก์  ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นา้อิน “Inn 
River” สาหรบัความหมายของเมืองอินสบรูค (Innsbruck) แปลว่าสะพานแห่งแม่น า้อิน “Inn River” มีลักษณะ
เป็นท่ีราบแคบ ๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์“The Alps”เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิมิ
เลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวรก์ เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพักผ่อน
ในเมืองแห่งนี ้ไม่ว่าจะเป็น พระนางมาเรียเทเรเซียผูย้ิ่งใหญ่ หรือแมแ้ต่นโปเลียน โบนาปารต์ (ระยะทาง 197 KM. 
/เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

  น าท่านเดินทางไปสถานี Innsbrucker Nordkettenbahnen cable cars (ไม่รวมในค่าทวัร)์  
 เพื่อไปจดุชมวิวของเทือกเขานอรด์เคเท ้(Nordkette)  รถรางจะไปส่งท่ีสถานีท่ี 1 ซึ่งมีจดุชมวิวเมือง Innsbruck อนั

สวยงาม จากนัน้จะขึน้กระเชา้ต่อไปยังสถานีท่ี 2 ท่ีเป็นจุดแวะพกัและจดุเร่ิมตน้ส าหรบัคนท่ีจะมาเล่นสกี และนั่ง
กระเชา้ต่อไปยงัสถานีท่ี 3 สถานีบนสดุ อิสระใหท่้านไดช้มวิวท่ีสวยงาม จนไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัท่ีสถานีเดิม 

จากนัน้ อิสระใหท่้านเดินชมเมืองอินสบรูค(Innsbruck) เมื่อจกัรพรรดิและจกัรพรรดินีต่างพากนัมาตากอากาศท่ีเมืองอิน
สบรูค  จึงเปรียบเสมือนศูนยก์ลางการปกครองในช่วงเวลานั้นไปโดยปริยาย เสน่หข์องเมืองอยู่ท่ีอาคารหลังคา
ทองค า “ Goldenes Dachl ” ท่ีสร้างขึน้ด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จน
กลายเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ประทับใจกบัเฮลบลิงเฮา้ส ์ “ Helblinghaus ” ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพิ่ม
ศิลปะแบบโรโคเขา้ไปในศตวรรษท่ี18 ทาใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิ่งขึน้ โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์“Goldener 

Adler Hotel” สรา้งตัง้แต่ค.ศ.ท่ี16 เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองและยงัเคยใชต้อ้นรบัอะคนัตุกะจากต่างแดน
มาแลว้อย่างมากมาย ผ่านชมพระราชวังฮอฟบูรก ์“Hofburg Palace” พระราชวงัท่ีราชสานกัใชแ้ปรพระราชฐาน
ในช่วงฤดหูนาวและบนัทึกภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองสท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสดุของประเทศออสเตรีย   



 
จากนัน้ น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้เขตประเทศอิตาลี เดินทางสู่หมู่บา้น  Villnöss (Funes) (ระยะทาง 100 KM. /

เดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 
ค ่า อาหารค ่า (อิสระ)   พักทีห่มู่บ้าน  Villnöss (Funes) 
 
วันที่สอง(13ก.ย.) Funes-Braies Lake-cortina D’Ampezzo 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพัก หลังอาหาร น าท่านออกเดินทางชมความมหัศจรรยข์อง Culture 

landscape ท่ีผสมผสานไดอ้ย่างลงตวั โดยฉากหลงัคือยอดเเหลมของภเูขาหินปนูของกลุ่มเทือกเขา Odle/Geisler 
เบือ้งหน้าของเราเป็นหมู่บ้านSanta Maddalena (St. Magdalena) ในเขตVal di Funes ท่ีน่ีมีจดุถ่ายภาพซึ่ง
เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว ได้เเก่ โบสถ์ San GiovanniI Church หรือ  St. John of Nepomuk in Ranui และ 
โบสถ์ St. Maddalena  โบสถ์ San GiovanniI Church ตั้งอยู่ริมถนนค่อนไปทางปลายของหมู่บ้านด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตจ้ากท่ีจอดรถบริเวณวงเวียนเดินไปอีกประมาณ 350 เมตรก็จะพบจุดถ่ายภาพท่ีริมรัว้ดา้นนอก
บริเวณท่ีติดกบัถนน (ไม่เสียเงิน) ท่ีน่ีเป็นโบสถส่์วนตวัของเอกชน (เจา้ของโรงเเรม Ranui Hof ท่ีอยู่ติดกนั) สรา้งตัง้
เเต่ปี ค.ศ.1744 ถา้จะเขา้ไปชมตัวโบสถต์อ้งเดินเลยไปอีกจนถึงโรงเเรม Ranui Hof แลว้หยอดเงิน 4 ยโูร เพื่อเดิน
ผ่านเครื่องกั้นเขา้ไป เเต่จะชมไดเ้พียงภายนอกเท่านั้น  **ถา้เดินเลยโรงเเรม Ranui Hof ออกไปอีกเล็กนอ้ย มีจุด
ถ่ายภาพท่ีสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา Odle ไดอ้ย่างชดัเจน  

            โบสถ์ St. Maddalena เป็นโบสถเ์ก่าเเก่ตัง้เเต่ปี ค.ศ.1394 ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บา้น Santa Maddalena 
จดุถา่ยภาพจะอยู่บนเนินไกลออกไปจากโบสถอ์ีกเล็กนอ้ย ถนนในละเเวกนัน้ค่อนขา้งเล็ก เเนะน าใหเ้ดินเทา้ไปจะ
สะดวกกว่า (เดินประมาณ 30-45 นาที) ภาพจากมุมสูงท่ีมองเห็นโบสถ์โดยมีกลุ่มเทือกเขา Odle/Geisler เป็น
ฉากหลงั รบัรองว่าสวยงามคุม้ค่าเหน่ือยเเน่นอน 

เท่ียง อาหารกลางวนั (อิสระ) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบรายเอียซ (Braies) ซึ่งอยู่ในนเขตอทุยานแห่งชาติ FANES SENNES BRAIES เขต

ป่าสงวนท่ีใหญ่ท่ีสุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมทเ์พอื่ ชมความงดงามของทะเลสาบบรายเอียซ Braies ว่ากันว่าท่ีน่ี
เป็นประตูสู่ดินแดนใตภ้ิภพตามต านานภาษาละตินว่าทกุๆรอ้ยปี
ในคืนพระจนัทรต็์มดวง เจา้หญิงในต านานจะออกมาจากเนินเขา 
SASS DIA PORTA ภาษาลาตินหมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรง
พาย เรือรอบๆทะเลสาบ พรอ้มส่งเสียงแตรท่ีดังกึกก้องไปทั่ว
เทือกเขาโดโลไมทบ์า้งก็ว่าครัง้หน่ึงเคยมีถ า้ตรง เนินเขาก่อนจะมี
หินถล่มปิดปากถ ้า เหมือนจะฝังเจ้าหญิงไว้ขัดขวางไม่ให้คืน
ความรุ่งโรจน์แก่อาณาจักรของ พระองค์ตลอดกาล ทะเลสาบ 
Braies ตัง้อยู่ริมขอบทางทิศเหนือของอุทยานมีทางเดินอย่างดีเป็นวงกลมรอบทะเลสาบ จุดเร่ิมตน้อยู่ท่ี โรงแรม  
Pragser  Wildsee รอบ ๆ คือ เชิงเขาในต านาน มีผืนป่าอันร่มรื่นด้วยทิวทัศนอ์ันงดงาม  อิสระใหท่้านไดช้ื่นชม
และเก็บภาพความประทบัใจ (ระยะทางประมาณ 80 KM. / เดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)   



 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอรต์ิน่า ดอมปาสโซ่ (Cortina D’Ampezzo) เมืองสกีรีสอรท์ ท่ีอยู่ในอุทยานแห่งชาติ

เทือกเขาโดโลไมท ์เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีท่ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกีรีสอรท์ท่ี
ดีท่ีสุดในโลก เคยใช้เป็นสถานท่ีจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร ์เจมส ์บอนด ์007 ตอน For Your Eye Only เมืองนีอ้ยู่สงูจากน า้ทะเล 1,219 เมตร ไดร้บัการขนานนาม
ว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็นสถานท่ีตากอากาศตลอดปีของชนชั้นสูง และบรรดาหนุ่มสาว ท่ีไม่ไดม้า
เพียงเพื่อเล่นสกีเท่านั้น แต่ในหน้ารอ้นมักนิยมท่องเท่ียวแบบ Hiking ปีนเขาชมทิวทัศน์ท่ีมีชื่อเสียง (ระยะทาง
ประมาณ 47 KM./ เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)   

ค ่า บริการอาหารค ่า (อิสระ) พักที่เมือง Cortina D’Ampezzo 
 
วันที่สาม(14ก.ย.)     Cortina-Misurina Lake-Tre Cime di Lavaredo- Lake Antorno-Cortina 
เชา้       หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้  ณ  ท่ีพักเป็นท่ีเรียบรอ้ย  น าท่านเดินทางไป Rifugio Auronzo จุดเร่ิมต้นของ

การดินไปชม Tre Cime di Lavaredo หรือท่ีเรียกว่า เขาสามยอดแห่ง Lavaredo โดยเขาสามยอดนี ้      มี
ลักษณะโดดเด่นท่ีไม่เหมือนเขายอดไหนๆ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี และเป็นยอดเขาท่ีมี   
ชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจ้ักดีในกลุ่มของเทือกเขาแอลป์ โดยแต่ละยอดมีชื่อเรียกของตัวเอง เรียงจากซา้ยไปขวา คือ 
Cima Piccola/Kleine Zinne ("little peak") สูง 2,857 เมตร Cima Grande/Große Zinne ("big peak")     สูง 
2,999 เมตร และ Cima Ovest/Westliche Zinne ("western peak") สูง 2,973 เมตร อิสระให้ท่านเดินชมและ
ถ่ายรูปกับความอลังการธรรมชาติสรา้งของเขาสามยอดท่ีตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม 
(ระยะทางประมาณ 22 KM. / เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

*** ระหว่างทางที่เดินทางๆไป Tre Cime Di Lavaredo แวะถ่ายรูปทะเลสาบมิซูริน่า (Lago Mizurina)    เป็น
ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ อยู่สูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 
1,754 เมตร มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในแถบ Cadore มีความยาว 2.6 
กิโลเมตร สถานท่ีแห่ง  นีย้ังเคยเป็นสถานท่ีในการจัดแข่งขัน 
speed skating ในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 1956 ด้านหลังคือ
เทือกเขา Sorapiss ท่ีน่ีเป็นทะเลสาบท่ีถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดใน
เขตโดโลไมท ์ 

  *** จะถ่ายรูป Tre Cime di Lavaredo แบบใกล้ชิด ต้อง
เดินเท้าเข้าไปที่ Rifugio Lavaredo ใช้เวลาเดินไป-กลับ โดยประมาณ 3-4 ชั่วโมง ***  

เท่ียง      อาหารกลางวนั ( อิสระ ) 
บ่าย  เดินกลบัไปท่ีจดุจอดรถ Rifugio Auronzo  
จากนัน้ เดินทางกลับเมือง Cortina *** ระหว่างถ่ายแวะถ่ายรูป Misurina Lake กับบรรยากาศยามเย็น ซึ่งจะเห็น

ภาพที่แตกต่างจากบรยกาศยามเช้า **** 



 
 น าท่านแวะชมทะเลสาบ Lake Antorno ทะเลสาบเล็กๆ ท่ีอยู่ห่างจากทะเลสาบมิซูริน่า เพียง 2 กิโลเมตร เป็น

ทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นยอดเขา Tre Cime ท่ีน่ีจะมีสะพานไมเ้ล็กๆ และสันเขารูปสามเหล่ียมเป็นจดุเด่นเป็นจุด
ถ่ายรูปท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกนั ใหท่้านเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า (อิสระ) พักที่เมือง Cortina D’Ampezzo (Italy)  
วันที่สี่(15ก.ย.)  Cortina-Great Dolomite Road-Alleghe-Ortisei 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ Great Dolomite Road ถนนท่ีมีทศันียภาพสวยงามตลอด

เส้นทาง ผ่านแนวหุบเขา หน้าผา และเหวท่ีท าให้เห็นความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาโดโลไมท์ บนเส้นทางสายน่ี 
ทศันียภาพรอบกายท่านจะท าใหรู้สึ้กราวกบัสรวงสวรรค ์ความงามของธรรมชาติท่ีรงัสรรคอ์ย่างลงตวั   

 ระหว่างทางน าท่านเดินทางสู่เส้นทาง Passo di Giau จดุชมวิวท่ีอยู่บน mountain pass สงูกว่า 2,236 เมตร อัน
คดเคีย้วสวยงาม แวะเก็บภาพตามรายทางตรงจุดท่ีวิวสวยๆไปเรื่อยๆ เพื่อน าท่านไปยังจุดหมายอีกจุดหน่ึงบน
เส้นทางนีท่ี้เป็นจุดยอดนิยมส าหรับช่างภาพและคนท่ีชอบถ่ายรูปทั่วไป จุดนีม้ีวิวสวยงามของเส้นทาง Passo 
Giau เป็นอีกจดุท่ี มีภเูขารูปทรงปิรามิดท่ีดโูดดเด่นชื่อ Ra Gusela มีโรงแรมเล็กๆชื่อ Berghotel Passo Giau เป็น
จดุสงัเกต ภูเขารูปทรงพีระมิดสวยงามชื่อ Ra Gusela เป็นฉากหลัง ทุ่งหญ้าและดอกไมร้อบๆอันกวา้งใหญ่ จุดนี้
ยงัเป็นจดุพกัและนดัพบของนกัเดินเขา, Motorbike และนกัป่ันจกัรยานทัง้หลายดว้ย  

จากนัน้ ขบัรถต่อไปยัง หมู่บ้าน Alleghe หรือ Àlie ในภาษาทอ้งถิ่น คือหมู่บา้นเล็กๆ พืน้ท่ีรวม 29 ตารางกิโลเมตรริมฝ่ัง
ตะวันออกของทะเลสาบชื่อเดียวกนั หมู่บา้นสดุน่ารกัท่ีอยู่บนท่ีราบแคบๆ ระหว่างทะเลสาบกับภูเขาสูงแห่งนีเ้ป็น
อีกเมืองท่องเท่ียวท่ีเรียกว่าเป็นสวรรคข์องคนรกัการกิจกรรมกลางแจง้ ช่วงหนา้รอ้นสามารถปีนเขาขึน้ไปยังยอด
ภูเขา Monte Civetta ความสูง 3,220 เมตรได้ ส่วนฤดูหนาวก็เล่นสกีและไอซ์สเก็ตหรือฮอกกี ้น ้าแข็งกลาง
ทะเลสาบไดต้ามใจชอบ ดว้ยความท่ีเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ริมทะเลสาบอันเงียบสงบท่ีดา้นหลังเป็นภูเขาสูง ชื่อเสียง
เร่ืองวิวทิวทศันก์็เป็นอีกส่ิงดึงดดูใจนกัท่องเท่ียวใหม้าเยือน  

เท่ียง อาหารกลางวนั (อิสระ)  
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) ผ่านหมู่บ้าน  Arabba หมู่บ้านสกีเล็กๆท่ีมีชื่อเสียงศูนย์กลางของการ

ท่องเท่ียวในแถบอุทยานแห่งชาติโดโลไมท ์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเขตพืน้ท่ีทางประวัติศาสตรอ์ันยาวนานแห่งอิตาลี 
ลดัเลาะผ่านขนุเขา ระว่างทางผ่าน Passo Gardena ท่ีมีภูเขาหินตัง้ตระหง่านเป็นฉากหลัง แวะถ่ายรูปกับถนน
คดเคีย้ว จนกระทั่งถึง เมืองออรติ์เซ่ (Ortisei) เมืองแห่งศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวในแถบอทุยานโดโลไมท์ ท่ีอยู่
ในหุบเขา มีเทือกเขาลอ้มรอบสวยงามยิ่งนัก อิสระใหท่้านพกัผ่อนเพลิดเพลิน กับอากาศอนับริสุทธิ์ ชมวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงามแปลกตา (ระยะทาง 60 KM. /เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

จากนัน้ น าท่านเดินทางไปสถานีกระเช้า Funivie Ortisei เส้นทางกระเช้า Ortisei-Alpe di Siusi หรือ St.Ulrich-

Seiser Alm (เปิด 19 May-01 Nov : 08.30-17.00 น. / Round Trip 24.90 EUR)  
ใหท่้านไดน้ั่งกระเชา้ขึน้สู่บนเนินเขาท่ีเรียกว่า Alpe Di Siusi ชมวิวทิวทัศนบ์นทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขาท่ีไดข้ึน้
ชื่อว่ากวา้งใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ท่านจะไดส้มัผัสความงดงามอันประหลาดมหัศจรรยข์องดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ 
จากมมุสูงรอบดา้น ชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ท่ี 



 
มี รูปทรงประหลาดตัง้เด่นเป็นสง่า ยอดเขาแหลมชันเป็นจดุเด่นมีเสน้ทางเดินลัดเลาะ      สู่จดุชมวิวต่างๆ ใหท่้าน
มีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจก่อนท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบับรรยากาศสดุท่ีจะบรรยาย อิสระใหท่้านเดินเล่น 
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน่ังกระเช้ากลับสู่ด้านล่าง น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัท่ี Ortisei 

ค ่า อาหารค ่า (อิสระ)   พักที่เมือง Ortisei 

 
วันที่ห้า (16 ก.ย.) Ortisei-Seceda-Mestre Venice 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ณ  ท่ีพัก น าท่านไปที่สถานีกระเช้า Funivie Seceda เพื่อขึน้ยอดเขา Seceda      โดย

จะตอ้งนั่งกระเชา้ 2 ต่อ Ortisei > Furnes // Furnes > Seceda  ท่านจะไดพ้บกบัวิวของยอดเขา Seceda อนัสูง
ใหญ่สวยงามแปลกตา เราจะเห็นยอดเขาแหลมเหมือนฟันฉลาม รวมทัง้วิวรอบๆ ท่ีกวา้งใหญ่สุดอลงัการ ใหท่้าน
ไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั บรรยากาศสดุท่ีจะบรรยาย อิสระใหท่้านเดินเล่นและเก็บภาพความประทบัใจ 
จนไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัลงสถานีกระเชา้ Funivie Seceda  

รถรอรับน าท่านเดินทางต่อไปยัง Passo Pordoi อยู่สูง 2,239 เมตรจากระดับน า้ทะเล แวะถ่ายรูปกับถนนงู
เลือ้ย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 Pass ของการแข่งขันจักรยานในอิตาลีอันยิ่งใหญ่เทียบเท่า Tour de France ของฝรั่งเศส 
โดยผ่านเส้นทางลัดเลาะเขา ผ่านเข้าสู่ Sella Pass ใหท่้านไดแ้วะถ่ายรูปจดุชมวิวระหว่างทาง (ระยะทาง 30 
km./เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

เท่ียง อาหารกลางวนั (อิสระ)  
บ่าย อิสระให้ท่านขึน้ Cable car สู่ Sass Pordoi (Open 10 May-04 Nov : 09.00-17.00 / Round Trip 25 EUR) 

  มีความสงู 2,950 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ซึ่งใชเ้วลาเพียง 4 นาที จากสถานี Passo Pordoi เมื่อถึงสถานีดา้นบน 
ท่านจะเป็นวิวพานอรามาของ Sass Pordoi วิวขา้งบนจึงสวยงามมองเห็นไปไกลยิ่งใหญ่อลงัการมากๆ ขา้งบนมี
ทางเดินเล่นชมวิวไปรอบๆ อิสระให้ท่านไดเ้ดินถ่ายรูปวิวซึ่งถือเป็นหน่ึงในต านานของเทือกเขาเอลป์ ไดเ้วลานั่ง 
cable car กลบัสู่ Passo Pordoi  
รถรอรับน าท่านเดินทางต่อไปชมความงามของ Lago di Carezza (อิตาลี) หรือ Karersee(เยอรมัน) หรือ
รูจ้กักนัในนาม Lec de Ergobando แปลว่าทะเลสาบสายรุง้ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของเทือกเขา Dolomites บริเวณ
หบุเขา Val d'Ega เมืองโบลซาโน่ ประเทศอิตาลี น า้ในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกตในช่วงหนา้รอ้น มีดอกไมบ้านอยู่
ใตท้ะเลสาบ และรอบๆทะเลสาบเต็มไปดว้ยตน้สน ตัวทะเลสาบมีควายาว 300 เมตร กวา้ง 150 เมตร (ระยะทาง  
35 KM./เดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)    

 จากนัน้ น าท่านเดินทางไปเมืองเวนิส (Venice) หน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีรูจ้ักกันในดา้นของ
ความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตรแ์ละศิลปะ ท่ีได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the 
Adriatic), เมืองแห่งสายน า้ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The 
City of Light)... เมืองเวนิส ถูกสรา้งขึน้จากการเชื่อมหมู่เกาะขนาดเล็กประมาณ 118 เกาะเขา้ดว้ยกนัในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย (Venetian Lagoon) และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ทะเลสาบน า้เค็มนีต้ั้งอยู่บริเวณ
ชายฝ่ังระหว่างปากแม่น า้โปกับแม่น า้พลาวิ (Po and the Piave Rivers) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเดรียตริก 



 
(Adriatic Coast) ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยทัง้เมืองและทะเลสาบไดถู้กประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 
1987 เขา้ท่ีพกัท่ีฝ่ังแผ่นดินใหญ่ Mestre Venice (ระยะทาง 196 KM./ เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  

ค ่า อาหารค ่า (อิสระ)   พักที่เมือง Mestre Venice 
 
วันที่หก(17ก.ย.)    Mestre-Venice-Florence 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพัก หลังอาหารน าท่านเดินทางขา้มไปฝ่ังเกาะเวนิซ (Venice Island) อิสระให้ท่าน

ได้เดินชมเมืองเวนิส : ชมสะพานถอนหายใจ “Bridge of Sigh” เป็นสะพานทอดเชื่อมระหว่างพระราชวังกับ
คุก ว่ากันว่า คาสซาโนว่า นักรกัผู้ยิ่งใหญ่ก็เดินขา้มสะพานนีม้าแลว้ ใครโดนตัดสินจาคุกเดินผ่านสะพานนีก้็จะ
เป็นโอกาสสุดทา้ยท่ีไดเ้ห็นแสงตะวนัและบรรยากาศภายนอกสะพานโคง้ทอดขา้มคลองท่ีมีหลังคามีผนังแข็งแรง 
สงัเกตดีๆ จะเห็นช่องหนา้ต่างเล็กๆใหน้ักโทษมองออกมาขา้งนอกเป็นครัง้สุดทา้ย เดินตามกันมาเรื่อยๆ ท่านจะ
ผ่าน พระราชวังดอจด์ “Doges Palace” อดีตพระราชวังของผู้ก่อตั้ง เมืองเวนิส (Venice) และเป็นท่ีทาการ
รฐับาลรวมทั้งคุกด้วย สรา้งในศตวรรษท่ี 12 เป็นอาคารรูปทรงเรขาคณิต ตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาวและชมพู
สวยงามมาก ท่ีหัวเสามีภาพสลักเร่ืองราวต่าง ๆ อาทิ อาดัมและอีฟ เป็นต้น และโบสถซ์าน     มารโ์ค “Church 
San Marco” ท่ีมองเห็นหลังคารูปโดมหลายๆยอดนั่นคือ โบสถซ์าน มารโ์ค “Church San Marco” ศิลปะทั้งปูน
ป้ัน โลหะหล่อ จิตรกรรม งดงามมาก และก็มาถึง จัตุรัส ซาน มารโ์ค “Piazza San Marco” จตัรุสัสาธารณะหลัก
ท่ีเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีสาคัญมากแห่งหน่ึงของเกาะเวนิส (Venice Island) ท่ีนโปเลียนเคย
กล่าวไวว้่าคือหอ้งนั่งเล่นท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป ประกอบไปดว้ย เสาสิงโตมีปีกแห่งเซนตม์ารก์ “San Marco” และ เสา
นกับุญธีโอดอร ์“San Teodoro” สญัลกัษณข์องเมือง, โบสถซ์าน มารโ์ค “Basilica San Marco” เป็นมหาวิหารท่ีมี
ชื่อ เสียงมากท่ีสุดของเกาะเวนิส  และยังเป็นหน่ึงในตัวอย่างท่ีดี ท่ีสุดของมหาวิหารท่ีสร้างขึ ้นในแบบ
สถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ จุดเด่นของ โบสถ์ซาน มารโ์ค “Basilica San Marco” อยู่ท่ีการมีโดมถึง 5 โดม ไดร้ับ
การตกแต่งด้วยศิลปะท่ีแตกต่างกัน ทางด้านหน้าได้รบัการประดับด้วยรูปป้ันของนักบุญมารค์ และรูปป้ันม้า
บรอนซ์ 4 ตัว ซึ่งว่ากันว่าขโมยมาจาก กรุงคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) จาก จัตุรัสซาน มาร์โค 
“Piazza San Marco” เดินไปตามตรอกซอกซอย สองขา้งทางจะเป็นรา้นขายของเต็มไปหมด ส่วนมากก็จะเป็น
ของท่ีระลึกเด่นๆ ก็เช่น แกว้เป่าจากโรงงานเป่าแกว้มรูาโน่ หนา้กากแฟนซี และอะไรต่ออะไรท่ีเป็นสญัลกัษณข์อง
เมืองเวนิส (Venice) แต่ช่วงนี้ห้ามทุกท่านแวะดูสินค้ากันก่อนเพราะกาลังจะมุ่งตรงไป สะพานสาคัญท่ีชื่อว่า 
สะพานเรลอันโต “Realto Bridge” เดิมทีเป็นสะพานไม ้และสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 12 หลังจากท่ีพงัทลายลง 
สะพานหินก็ถกูสรา้งขึน้ทดแทน และเป็นสะพานขา้ม แกรนดค์าแนล “Grand Canal” เพียงแห่งเดียวจนถึงปี ค.ศ. 
1854 จนกลายเป็นศนูยก์ลางการคมนาคม และคา้ขายแลกเปลี่ยนท่ีสาคญัท่ีสดุของเมืองเวนิส (Venice) ใครท่ีมา
เมืองเวนิส แลว้ไม่ไดม้าขา้มสะพานนีถ้ือว่ามาไม่ถึง เป็นจดุถ่ายภาพท่ีสาคัญแห่งหน่ึง รอบๆ สะพานยัง เป็นย่าน
ขายของท่ีระลึกและตลาดขายของสด  

เท่ียง  อาหารกลางวนั (อิสระ) 



 
บ่าย เดินทางข้ามกลับฝ่ังแผ่นดินใหญ่ Mestre Venice ออกเดินทางต่อไปเมืองฟลอเร้นซ์ (Florence) เมืองแห่ง

ดอกไมบ้าน ต านานแห่งบา้นเกิดของศิลปินชื่อดังกอ้งโลก ความสวยงามจนท่านจะตอ้งหลงไหล และถือเป็นเมือง
ตน้ก าเนิดศิลปะแบบเรเนอซองสอ์ีกดว้ย  (ระยะทาง 270 KM./เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)   

 ก่อนเขา้ท่ีพกัน าท่านแวะจดุชมวิว •เปียซซาเลไมเคิล แองเจโล (Piazza Della Michelangelo)   
ชมรูปป้ัน “เดวิด” ซึ่งหล่อดว้ย บรอนซต์ัง้ตระหง่านอยู่บนฐานสูง จากท่ีน่ีมองลงไปเบือ้งล่างจะเห็นทิวทัศนอ์ัน
สวยงามของเมืองฟลอเรนซท์ัง้เมือง 

ค ่า อาหารค ่า (อิสระ) พักที่เมือง Florence 

 
วันที่เจ็ด(18ก.ย.)  Florence-Seina-Florence 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ณ  ท่ีพักเป็นท่ีเรียบรอ้ย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเซียน่า (Siena) แควน้ทสักานี  ใน

ยุคกลางเซียน่าเป็นเมืองคู่แข่งของฟลอเรนซใ์นเรื่องของศิลปะและสถาปัตยกรรม ตลอดทั้งใจกลางเมืองเก่า
ของเซียนาไดร้ับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 (ระยะทาง 79 KM./ใช้
เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

จากนัน้ อิสระชมมหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena) เป็นมหาวิหารนิกาย
โรมนัคาทอลิกท่ีถกูสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 โดยมหาวิหารถกูสรา้งขึน้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค 
และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส ์โดยส่ิงท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดของมหาวิหาร คือ โดมและหอระฆัง โดยโดมท่ีตัง้อยู่บน
หอแปดเหล่ียมมาสรา้งเพิ่มโดยจาน โลเรนโซ แบรนิ์นี ภายนอกและภายในตกแต่งดว้ยแถบหินอ่อนขาวสลับเขียว
ด ายกเวน้ดา้นหนา้ท่ีแทรกดว้ยหินอ่อนสีชมพแูก่เกือบแดง สีขาวด าเป็นสีสญัลกัษณข์องเมืองเซียนาซึ่งตามต านาน
กล่าวว่าเป็นสีของม้าของเซเนียสและอาสเคียสผู้ก่อตั้งเมือง / ชมเปียสซ่า เดล คัมโป (Piazza del Campo) 

พืน้ท่ีจัตุรสัหลักท่ีถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตรข์องเมืองเซียนา อีกทั้งยังไดร้ับการยอมรบัว่าเป็นจัตุรสัยุค
กลางท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป เป็นจัตุรัสท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องความงามและความสมบูรณ์ของงาน
สถาปัตยกรรมไปทั่วโลก อีกทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญัๆจ านวนหลายแห่ง   
ชมปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวงัท่ีสรา้งขึน้ในแบบโรมาเนสก ์เริ่มก่อสรา้งใน 1297 
จุดประสงค์เดิมของส่ิงก่อสรา้งก็เพื่อใช้เป็นตึกท่ีท างานของรัฐบาลของเมืองเซียนาท่ีประกอบด้วยโพเดสตา 
(Podesta) และนวสภา (Council of Nine) ดา้นนอกของอาคารถกูสรา้งขึน้ในแบบอิตาลียุคกลางเป็นตวัอย่างของ
ส่ิงก่อสรา้งท่ีไดร้บัอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ชั้นล่างสรา้งดว้ยหินและชัน้บนสรา้งดว้ยอิฐ และเกือบ
ทกุหอ้งในพระราชวงัลว้นแลว้แต่ไดร้บัการตกแต่งดว้ยจิตรกรรมฝาผนงัท่ีงดงามทัง้สิน้  

เท่ียง อาหารกลางวนั (อิสระ)  
บ่าย เดินทางกลบัเมือง Florence (ระยะทาง 79 KM./ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)                                       
 อิสระชมย่านเมืองเก่า •ชมสะพานแวคคิโอ (Vecchio Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฟลอเรนซท่ี์มีมา

ตัง้แต่สมัยโรมันค่า แต่เดิมตัวสะพานสรา้งดว้ยหินและมีแผ่นไมว้างพาด สรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการสัญจรขา้มแม่น า้
อารโ์น ในปี ค.ศ 1333 ไดถู้กน า้ซัดพังเสียหายเน่ืองจากอุทกภัย และปี 1345 ก็ไดส้รา้งขึน้ใหม่ให้มีสภาพคงทน



 
แข็งแรงมากขึน้และใชง้านมาจนถึงปัจจบุนั นอกจากนีย้ังเป็นสะพานท่ีรอดพน้จากการถูกท าลายจากชาวเยอรมัน
ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ดว้ย  แต่เดิมบนสะพานจะมีรา้นคา้ท่ีขายพวกของสด เนือ้สตัว ์ปลา หรือเครื่องอุปโภค 
บริโภคอื่น ๆ แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนจากกล่ินเนือ้สัตว์ท่ีอบอวล กลายเป็นตลาดค้าเครื่องประดับสวยหรู ทั้งรา้น
เครื่องเงิน รา้นทอง เครื่องประดับต่าง ๆ นานา อญัมณี งานศิลปะ และของท่ีระลึกจ านวนมาก ดึงดดูนักท่องเท่ียว
ใหเ้ขา้มาจับจ่ายซือ้ของกัน จนไดก้ลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองฟลอ
เรนซ ์    

 •ชมดูโอโม่ประจ าเมืองฟลอเรนซ ์มหาวิหารฟลอเรนซ ์(Florence Cathedral) หรือ อาสนวิหารซานตา มา

เรีย เดล ฟิออเร (Basilica di Santa Maria del Fiore) มหาวิหารท่ีตัง้อยู่ในเขตจัตุรสัเปียซซ่า เดล ดูโอโม ถูก
สรา้งขึน้ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ออกแบบโดยฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ดา้นหนา้โบสถป์ระดบัตกแต่งดว้ยหิน
อ่อนสีขาว เขียว และชมพ ูเป็นมหาวิหารท่ีมีขนาดใหญ่เป็นล าดบัท่ี 4 ของทวีปยโุรป รองลงมาจากมหาวิหารเซนต์
ปีเตอร ์มหาวิหารเซนตพ์อล และมหาวิหารมิลาน มีความยาว 153 เมตร และฐานของโดมกวา้งถึง 90 เมตร อายุ
กว่า 800 ปี ชมหอระฆัง Campanile di Giotto (Bell Tower) อาคารทรงส่เหล่ียมอยู่ขา้งมหาวิหารดูโอโม ไดร้บั
การตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีขาว ชมพูและเขียว ท าใหดู้เผินๆแลว้เป็นอาคารเดียวกับมหาวิหารดูโอโม ออกแบบโดย 
Giotto di Bondone แต่ทว่าเคา้เสียชีวิตก่อนท่ีจะสรา้งเสร็จ จากนั้นหอระฆงัก็ถกูส่งต่อใหก้บัสถาปนิกอีก 2 คนคือ 
Andrea Pisano และ Francesco Talenti สรา้งต่อจนส าเร็จ ภายนอกมีการตกแต่งดว้ยรูปภาพนูนต ่าท าเป็นทรง
หกเหล่ียมประดับอยู่รอบฐานชั้นแรกของอาคาร เป็นเรื่องราวจากพันธะสัญญาฉบับเก่าว่าด้วยเรื่องการก าเนิด
มนษุยชาติและปรชัญาตะวันตก ชมหอรับศีล Battistero di San Giovanni (Baptistery) เป็นหอพิธีเจิมน า้มนต์
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในอิตาลี สิ่งที่น่าสนใจและท าให้หอรับศีลแห่งนีโ้ด่งดังเป็นที่รู้จัก คือ ประตูด้านตะวันออกเป็น
สีทองสัมฤทธ์ิ มีชื่อเสียงมากท่ีสุด แกะสลักสวยงาม  หรือเรียกกันว่า the Gates of Paradise ประตูสวรรค ์
ออกแบบโดย Lorenzo Ghibeti ผูช้นะการประกวดออกแบบประตูจากผูเ้ขา้แข่งขันทั้ง 7 คน เคา้ใชเ้วลาทัง้หมด 
21 ปีในการหล่อ panel ทองส าฤทธิ์ 28 แผ่นประดบัท่ีประตู และเน่ืองจากผลงานสวยงามเป็นท่ีประทับใจมากท า
ใหไ้ดร้บัมอบหมายใหท้ าประตฝ่ัูงทิศตะวันออกด้วย ซึ่งเป็นดา้นท่ีหันหนา้เขา้ Duomo พอดี ประตดูา้นนี ้Ghiberti 
ออกแบบ panelทั้ง 10 เป็นเรื่องราวตาม old testament เช่น stories of Noah, Moses, Solomon, และ the 
Queen of Sheba 

  ชมจตุรัสซิญญอเรีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟลอเรนซ ์ถือเป็น 1 ใน 3 จัตุรสัท่ีโดดเด่นของอิตาลี รายลอ้มดว้ย
อาคารเก่าแก่และงานศิลปะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานประติมากรรมแกะสลกัหินอ่อนท่ีงดงาม ทัง้รูปแกะสลกัเดวิด
ของแทท่ี้ตัง้มานานกว่า 3 ศตวรรษ เทพเนปจนู เทพอพอลโล เพอรซ์ิอสุ เฮอรคิ์วลีส รวมทัง้อนสุาวรียข์องโคสิโม่ท่ี 1 
แห่งฟลอเรน้ซ ์จนไดฉ้ายาว่าพิพิธภัณฑก์ลางแจง้ ชอ้ปปิ้งสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงของอิตาลี เช่น กระเป๋า รองเทา้ และ
ของท่ึระลึก    

หรือ   ชมพิพิธภัณฑ ์Uffizi Museum ซึ่งถือว่าเป็น One of the best museums of the world พิพิธภณัฑอ์ฟุฟิซี (Uffizi 
Gallery) เป็นพพิธิภัณฑ์ศิลปะด้าน จิตรกรรมและประติมากรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และมีชื่อเสียงท่ีสุดใน บรรดา
พิพิธภัณฑศิ์ลปะในโลก รวบรวมงานจิตรกรรมชิน้เอกของ ศิลปินชาวอิตาเล่ียนไวม้ากมาย โดยเฉพาะภาพเขียน



 
ยุคเรอเนสซองซ ์ซึ่งรวมถึงผลงานเล่ืองชื่อของจอตโต้(Giotto), ซีโมเน มารติ์นี (Simone Martini), ฟรานเชสกา 
(Piero della Francesca), ฟราอันเจลีโก (Fra Angelico), ฟีลปิโป ลิปปี้ (Filippo Lippi), บอตติเชลลี (Botticelli), 
มันเตญญา (Mantegna), คอรเ์รจจีโอ (Correggio), ดาวนิซี (Leonardo da Vinci), ราฟาเอล (Raphael), มิคา
ลนัเจโล (Michelangelo) และ กา ราวจัโจ (Caravaggio)   อาคารเป็นรูปตัว U ดา้นหนา้อาคาร เป็นรูปแกะสลัก
ของศิลปิน นกัคิดของอิตาลี 

  Gallery – อยู่ชัน้บน แยกเป็น 45 หอ้ง เรียงล าดบัตามพฒันาการของศิลปะแต่ละยคุ 
  Room- 1   Greek& Roman / Room 2-6  Gothic / Room 7-17  -Renaissance 
  Room 15-29  Renaissance –รุปเขียนในยคุรุง่เรืองท่ีสดุ 
  ศิลปิน Botticelli Birth of Venus, Primavera, Adoration of Magi 
  Leonardo de Vinci – Annunciation, Adoration of Magi  / Michael Angelo – The Holy Family - Raphael 
 หรือจะเขา้ชม พพิิธิภัณฑ ์Galleria dell’Accademia เป็นพพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีมีชื่อเสียงมากแห่งหน่ึงใน Florence 

เน่ืองจากพิพิธิภณัฑแ์ห่งนีเ้ป็นท่ีเก็บร วมรวมผลงานศิลปะทัง้ ภาพวาด งานป้ัน งานแกะสลกัของศิลปินชัน้น าไว้
มากมายหลายชิน้ ซึ่งหน่ึงใน นัน้ก็มีรูปป้ัน David ท่ีมีชื่อเสียงของ Michelangelo รวมอยู่ดว้ย แต่เป็นท่ีน่าเสียดาย
ท่ีทางพิพิธภณัฑไ์ม่อนญุาตใหถ่ายรปภูายในพิพิธภณัฑ ์   
** ถ้าสนใจเข้าชมพพิิธภัณฑค์วรซือ้ตั๋วล่วงหน้า ** 

ค ่า อาหารค ่า (อิสระ)  พักที่เมือง Florence 
 
วันที่แปด(19ก.ย.)  Florence-San Gimignano-Lucca-Pisa-Lerici    
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ณ  ท่ีพักเป็นท่ีเรียบรอ้ย เดินทางสู่เมืองซาน จิมิญยาโน (San Gimignano)          เมือง

เล็กๆ ท่ีมี ทิวทศันง์ดงามท่ีสดุในแควน้ทสัคานี  (ระยะทาง 60 KM./เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)   
 ชมโบสถป์ระจ าเมือง (SAN GIMIGNANO DUOMO) โบสถห์ลกัประจ า เมือง ตัง้อยู่ในจัตุรัสดูโอโม (PIAZZA 

DEL DUOMO) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก ์และมีภาพเฟรสโกตกแต่งก าแพงภายในโบสถท่ี์เป็นเร่ืองราว
เกี่ยวกบัศาสนา •พระราชวังโปโปโล (POPOLO PALACE) อดีตเป็นท่ีตัง้ของศาสนา คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก 
ทรงกระบอก 8 ชัน้ สรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร น า้หนกัรวม 14,500 ตัน มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 
องศา ยอดของหอห่างจากแนวตัง้ฉากประมาณ 3.9 เมตร 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองลุคคา (Lucca) เมืองขนาดเล็กซึ่งโอบรอบดว้ยก าแพงเมืองโบราณอายรุาว      400 ปี 
ในอดีตถกูสรา้งขึน้เพื่อป้องกนัขา้ศึกท่ีจะเขา้มารุกรานเมืองแห่งนี ้ท่านจะไดส้มัผัสมนตเ์สน่หแ์ห่งลุคคาเมืองเล็กท่ี
แสนอบอุ่นในแบบคลาสสิกยุคกลาง ภายในเมืองเต็มไปดว้ยโบสถรู์ปทรงสวยงามซึ่งถูกรงัสรรคข์ึน้อย่างประณีต
งดงาม (ระยะทาง 80 KM./เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เท่ียง  อาหารกลางวนั (อิสระ) 
บ่าย ชมโบสถซ์าน มิเคเล่ (San Michele in Foro) เป็นโบสถเ์ก่าแก่อายกุว่ารอ้ยปี มีจดุเด่นตรงหนา้บนั 4 ชัน้         ท่ี

สรา้งดว้ยเสาหินอ่อนสีเขียวสีเทา และสีชมพ ูผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัว นอกจากสถาปัตยกรรมอันงดงามแลว้



 
เมืองแห่งนียังเป็นบา้นเกิดของคีตกวีทียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จนถึงช่วงตน้ของคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 20 ซึ่งเป็นท่ีรูจ้ักกันในนามของ “ปุชชินี” (Giacomo Puccini) มีผลงานสรา้งชือมากมาย อาทิ อุปรากรเร่ืองมา
ดามบตัเตอรฟ์ลาย (Madama Butterfly) และ ทอสกา้ (Tosca) 

 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า (Pisa) ท่ีตัง้ของหอเอนปีซ่า เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น า้อารโ์น และยังเป็นบา้น
เกิด “กาลิเลโอ” ศิลปินท่ีมีชื่อเสียงของอิตาลี (ระยะทาง 20 KM./เดินทางประมาณ 45 นาที)  

 อิสระชมความมหัศจรรยข์อง “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ถูกสรา้งดว้ยหินอ่อน สูง 
181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเร่ิมสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1174 แลว้เสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 176 ปี ส าหรบัหอ
เอนปิซ่านี ้ภายในมีเสาหินอ่อนทีสลักลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรชื่อดงัแห่งยุคไดส้ลักลวดลายไวส้วยงามมาก ส่วน
สาเหตุท่ีเอียงนั้นเกิดขึน้หลังจากเมื่อ   สรา้งเสร็จแล้ว ฐานได้ทรุดไปข้างหน่ึงเมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจาก
แนวด่ิงของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงัไม่ลม้ ยงัคงเอียงอยู่เช่นทุกวนันี ้เมืองแห่งนีย้งัเป็นบา้นเกิดของนกัวิทยาศาสตร ์
และนักดาราศาสตรเ์อกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาไดพ้ิสจูนก์ฎการณดึ์งดูดของโลกโดยปล่อยวตัถใุหต้กมาจากท่ี
สงูเขาสงัเกตพบว่าไม่ว่าวตัถหุนกัหรือเบาต่างตกถึงพื ้นดินพรอ้มกัน และใหช้าวโลกรู ้โดยท าการทดลองปล่อยลูก
บอลจากหอเอนปิซ่าแห่งนี ้และเขายังเป็นคนแรกท่ีใชก้ลอ้งโทรทัศน(์Telescope)ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปี
ก่อนและไดป้ระกาศส่ิงท่ีคน้พบซึ่งท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นซึ่งเชื่อกันว่าโลกเป็นศูนยก์ลางของสุริยะ
จักรวาลแต่กาลิเลโอยืนยันว่าดวงอาทิตยต่์างหากเป็นศูนยก์ลางของสุริยะจักรวาล จนท าใหเ้ขาถูกจับคุมขังใน
ท่ีสุดชมความสวยงามของ”หอสวดมนตท่ี์สรา้งในสไตลโ์รมันเนสก”์จตุรสัดูโอโมแห่งปิซาไดร้บัเลือกโดยองคก์าร
ยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1987 

จากนัน้ น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัเมือง Lerici (ระยะทาง 67 KM./เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
ค ่า อาหารค ่า (อิสระ)   พักที่เมือง Lerici   

 
วันที่เก้า(20ก.ย.)  Lerici-La Spezia-Genoa 
เชา้     หลังจากทุกท่านรบัประทานอาหารเชา้  ณ  ท่ีพัก น าท่านเดินทางต่อไปยังเมือง La Spezia  เป็น เมืองในเขตลิ

กูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็หน่ึงในอ่าวท่ีมีความส าคัญ
ทางดา้นการคา้ (ระยะทาง 11 KM./ เดินทางประมาณ 30 นาที) 
ส่งท่านที่สถานีรถไฟ ให้ท่านได้น่ังรถไฟ (รวมในค่าทวัร)์ สู่ชิงเกว่ แตรเ์ร (Cinque Terre)  
หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE 
LANDS) ป ระกอบ ด้ วยหมู่ บ้ าน  5  แ ห่ ง  ได้ แก่  MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, 
MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นนีม้ีหุบเขาลอ้มรอบประกอบกันเป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาติฯ และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกอ้ีกดว้ย ชมความงดงามทางธรรมชาติของ 
CINQUE TERRE ซึ่งสามารถมาเท่ียวชมไดโ้ดยทางเรือเฟอรร์ี่หรือทางรถไฟหรือทางเดิน (WALKING TRAIL) โดย
รถยนตไ์ม่ไดร้บัอนุญาตให้ เขา้มาได ้ซึ่งท าให้CINQUE TERRE ปราศจากมลพิษและยังคงความเป็นธรรมชาติ
อย่างสมบูรณ ์



 
หมู่บ้านแรก หมู่บ้านมอนเตรอสโซ อัล มาเร (Monterosso Al Mare) หน่ึงในห้าหมู่บา้นของแนวฝ่ังชิงเกว่ 
แตรเ์ร ท่ีมีผูค้นแวะเยี่ยมเยือนมากท่ีสุดดว้ยหาดทรายขนาดพอประมาณและโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในพืน้ท่ี และแม้
หมู่บา้นนีอ้าจจะมีนกัท่องเท่ียวพลกุพล่านมากระหว่างกลางฤดรูอ้น ความรื่นรมยใ์นหมู่บา้นมอนเตรอสโซก็ไม่ลด
นอ้ยลง บริเวณเขตเมืองเก่าซึ่งแยกจากบริเวณรีสอรท์แบบโมเดิรน์ด้วยหอคอย Aurora เป็นแหล่งซากโบราณของ
ปราสาทยคุกลางและโบสถ ์San Francesco ซึ่งเป็นท่ีจดัแสดงภาพเขียนการตรงึกางเขนของจิตรกร Van Dyck 
หมู่บ้านเวอนาซซา (Vernazza) เป็นหมู่บา้นท่ีมีท่าเรือท่ีมีรูปทรงตามธรรมชาติสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงจากห้า
หมู่บา้นชิงเกว่แตรเ์ร ยงัคงลกัษณะบา้นโบราณท่ีตัง้เรียง แนวหนา้ผาและทาสีสนัท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ ์และยัง
มีเสน่หท่ี์มีหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆอาศัยรวมอยู่ดว้ย หมู่บา้นนีส้เน่หอ์ยู่ท่ีโขดหินท่ีเป็นริว้ๆจากการกัดเซาะของ
คล่ืนและลม รวมถึงโบสถร์ิมน า้และCastleตัง้ตระหง่านบน
ยอดเขา สวยมากเมื่อมองขึน้มาจากผืนน า้ 
ชมหมู่บ้าน Corniglia …หมู่บ้านนี้แปลกกว่าใครเพราะ
ตั้งอยู่บนเขาไม่มี ส่วนติดชายหาด วิวพาโนรามาสวยๆ
สามารถหาชมชดัๆอย่างง่ายดายจากหมู่บา้นแห่ง  เป็นการ
นั่งเรือชมวิวทิวทศันแ์บบชิว ๆ ใหท่้านไดอ้อกก าลงักาย  เดิน
ขึน้ ๆ ลง ๆ เท่ียวชมในแต่ละหมู่บา้นอย่างเพลิดเพลินจ าเริญ
ตา   

เท่ียง อาหารกลางวนั (อิสระ) 
บ่าย หมู่บ้านมานาโรลา (Manarola) เป็นเมืองท่ีมีท่ีตัง้ท าเลสวยท่ีสดุในหา้หมู่บา้นชิงเกว่ แตรเ์ร มีความสวยงามเงียบ

สงบ กลมกลืนกับธรรมชาติไดอ้ย่างดีเสน่หข์องหมู่บา้นนีต้อ้งตกตะลึงกบัความสามารถของฝีมือมนุษยท่ี์สามารถ
สรา้งบา้นเรือนบนหลืบหินผา ชะง่อนหินสงู เป็นหมู่บา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของชิงเกว่ แตรเ์ร ชมตน้องุ่นแสนสวยท่ีทอด
ยาวไปตามไหล่เขา และไม่ควรพลาดไปชมการผลิตไวนข์องท่ีน่ี โดยไวน์ท่ีมีชื่อเสียงของ   มานาโรล่า มีชื่อว่า 
"Sciacchetrà" ซึ่งถือว่าเป็นไวนร์สเลิศอีกยี่หอ้หน่ึง ปัจจบุนัหมู่บา้นแห่งนีไ้ดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
ของนกัท่องเท่ียว 
หมู่บ้าน Riomaggiore …เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห ์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บา้นเรือนท่ีตัง้ลดหลั่น
กันบนหนา้ผาท่ีปกคลุมดว้ยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน า้ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนสีเทอรค์วอยซ ์ท าใหก้ลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งหน่ึงอย่างไม่ตอ้งสงสยั อิสระใหท่้านชมความงดงามตามอธัยาศยั  
ได้เวลาสมควรน่ังรถไฟกลับสู่ เมือง ลา สเปเซีย  *** การเที่ยว คือ น่ังรถไฟขึน้-ลงในแต่ละหมู่บ้าน โดย
เร่ิมจาก La Spezia แล้วเดินเที่ยวในแต่ละหมู่บ้าน **** 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) เป็นหน่ึงในเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลี นอกจากนั้นเจนัวยังเป็นรฐั
อิสระท่ีตัง้อยู่ท่ีลิกูเรีย ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเลอิตาลี ท่ีมีความรุ่งเรืองมาตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 
มาจนถึง ค.ศ. 1797 และดว้ยสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสมต่อการเดินเรือน่ีเอง จึงส่งผลใหเ้มืองเจนัวกลายเป็น



 
เมืองท่าท่ีส าคัญ ริมฝ่ังชายทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนทางฝ่ังตะวนัตกของอิตาลีไปโดยปริยาย   (ระยะทาง 102 KM./
เดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

ค ่า          อาหารค ่า (อิสระ)         พักที่เมือง Genoa 
           
วันที่สิบ(21ก.ย.)  Genoa-Milan 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้าณท่ีพัก หลังจากนั้นชมมหาวิหารประจ าเมืองสถานท่ีประกอบศาสนพิธีอันงดงามและ

ศักด์ิสิทธิ์ เป็นท่ีเคารพของทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวทั่วไปท่ีมาเยือน ชมบ้านเกิดของคริสโตเฟอร ์
โคลัมบัส (ด้านนอก) นักเดินทางผูย้ิ่งใหญ่คน้พบทวีปอเมริกา เป็นเมืองท่าพาณิชยส์ าคัญของอิตาลี ซึ่งมีอายุ
กว่าแก่กว่าสองพนัปี มีตึกเก่า สมัยโรมันยอ้นยุค อาคารบา้นเรือนท่ีค่อนขา้งแออัด บริเวณอ่าวเจนัวเป็นท่ีทอดไว้
ดว้ยเรือส าราญ เรือยอชทห์รู เรือใบสีขาว เรือโบราณจ าลองขนาดยกัษ์ และมีประภาคารสูงตระหง่าน กลางเมือง
ท่ีน่ี มีน า้พุจตุรสัเฟอรารี่ ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูป ชมมหาวิหารซานลอเรนโซ หรือ ดูโอโม่ ท่ีสรา้งขึน้ในแบบ
โรมนัเนสคแ์ละโกธิค ราวศตวรรษท่ี 19 

 น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองมิลาน (Milan) ซึ่งเมืองนี ้ นบัไดว้่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยู่
ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นน าของโลก อีกเมืองหน่ึง เช่นเดียวกับ 
ปารีส และนิวยอรค์ อีกทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกดว้ย (ระยะทางประมาณ 144 KM. / 
เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง )   

เท่ียง  อาหารกลางวนั (อิสระ)  
บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมเมืองมิลาน ชมจตุรัสเดลลา สกาลา อันเป็นท่ีตั้งของโรงละครโอเปร่า (Teatro Alla 

Scala) ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสดุในอิตาลี สรา้งขึน้ระหว่างปีค.ศ.1776-1778 เลิศหรูอลงัการ เป็นโรงละครโอเปรา่ยอดเยี่ยม
ท่ีสดุของโลกแห่งหน่ึง ดา้นหนา้เป็นลานท่ีเรียกว่า ปิอาซซ่า เดลลา สกาลา มีรูปป้ันของศิลปินที่มีชื่อเสียงโดง่
ดังคนหนึ่งของโลกคือ ลีโอนารโ์ด ดาวินชี ในยุคนั้นเจ้าผูป้กครองเมืองมิลาน ไดว้่าจา้งลีโอนารโ์ดชาวเมือง
ฟลอเรนซ ์ให้มาผลิตผลงานท่ีเมืองมิลานแทน อยู่ฟลอเรนซล์ าบาก ศิลปินดังๆ เชิญบันทึกภาพกับรูปป้ันของ
ศิลปินเอกลีโอนาโด ดาวินชี และเท่ียวชมเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมชื่อดัง ถ่ายรูปกับโบสถซ์านตามาเรีย เดอ 
กราเซีย (Santa Maria delle Grazie) ซึ่งเป็นท่ีเก็บภาพเขียนสีน ้ามันของ ลีโอนารโ์ด ดาวินชี่ ชื่อ The Last 
Supperภาพพระกระยาหารมือ้สุดทา้ยของพระเยซูก่อนท่ีจะถูกตรึงไม้กางเขน ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
(Milan Duomo) มหาวิหารนีส้รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ท่ีถือว่า มีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก 
เริ่มสรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหินอ่อน
จ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดท่ีสงูท่ีสดุมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของ
พระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่   เชิญท่านอิสระกบัการช็อปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัของโลกท่ี แกลลอเรีย วิคเตอร ์
เอ็มมานูเอล (รา้น Prada รา้นแรกของโลก) ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกจากด้านในซึ่งเป็นอาคารกระจกท่ี
เก่าแก่และมีความสวยงาม   

ค ่า  อาหารค ่า (อิสระ) พักที่เมือง Milan 



 
วันที่สิบเอ็ด(22ก.ย.)  Milan Airport 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณท่ีพกั   อิสระเดินเท่ียวชมเมืองมิลานตามอธัยาศยั 
เท่ียง น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ Milan 
16.15-23.00 ออกเดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบินการต์้าแอรเ์วยส ์เที่ยวบินที่ QR128 
 
วันที่สิบสอง (23ก.ย.)  สุวรรณภูมิ 
02.20 บินลดัฟ้าสู่ประเทศไทย ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR836 
13.10 ถึงสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
อัตราค่าบริการ (เดินทาง 12 ท่าน – รถตู ้2 คัน) 

วันที่เดนิทาง พัก 2 ท่าน/ห้อง 
(ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

12-23 กันยายน 2566 161,000.- 36,000.- 

ราคาตั๋วเคร่ืองบิน ECO ประมาณ 36,000-39,000 
ราคาตั๋วเคร่ืองบิน Business Class ประมาณ 139,000-142,000 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม  
-ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ // ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  
-ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า   // ค่าอาหารเชา้ของโรงแรมท่ีพกั  
-ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
-ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
-ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเชงเกน้ *ตอ้งแสดงตัว-สแกนลายนิว้มือ* (ผูม้ีวีซ่าเชงเกน้แลว้สามารถใชเ้ดินทางไดอ้ีก ลด
จากราคาทวัร ์2,500 บาท) 
 
อัตรานีไ้ม่รวม  
-ค่าตั๋วเครื่องบิน    // ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
-ค่า Cable Car / ค่าเขา้ชมทกุแห่ง 
-ค่าอาหารกลางวนั-เย็น ตลอดรายการ 
-ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก
ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก., ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  
-ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
-ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
-ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  



 
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์จากประเทศไทยดแูลตลอดทริปอย่างนอ้ย 1,000 บาท/ท่าน (ตลอดทริป)  
 
เงื่อนไขการจอง  
งวดที่1 : ช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
 จากนัน้ : ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
 และ  ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มจ านวนตามราคาตั๋วจริง 
งวดที่2 :  ช าระค่าทัวรง์วดสุดท้ายก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วัน  
 
การยกเลิกการเดินทางและการขอการเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง 
1.ยกเลิกก่อนเดินทาง 46  วนั        หกัเงินมดัจ าท่านละ  30,000.- บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
2.ยกเลิกการเดินทาง 34-45 วนั             หกัค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
3.ยกเลิกการเดินทาง 1-30 วนั             หกัค่าใชจ้่ายเต็มจ านวน ของราคาทวัร ์*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือถกูปฏเสธการเขา้เมือง หกัค่าใชจ้่าย 100% 
**ตั๋วเคร่ืองบินอาจไมส่ามารถยกเลิก/คืนเงินได้ ทั้งนีอ้าจเป็นตั๋วโปรโมชั่นหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน 
 

**หมายเหตุ** 
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ะเขาพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสนิค้า หรือมีการจดัประชมุสัมมนาใหญ่ บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการ น าท่านเข้าพักเมืองใกล้เคยีง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน 
- เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 
โรงแรมและห้องพัก 
1.หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Double ส่วนใหญ่จะเป็นเตียงใหญ่ 1 เตียง หรือเป็นเตียงใหญ่แต่เป็นท่ีนอน 2 ลูก) 
ส าหรบัหอ้งเตียงคู่ (Twin) ขึน้อยู่กบัโรงแรมแต่ละแห่งอาจจะมีหรือตอ้งรอ้งขอและในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 
3  ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE  ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมัก
มีความแตกต่างกนั   ซึ่งอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
2.โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี เครื่องปรับอากาศ   เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้น 
3.ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ  (TRADE  FAIR)  เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้  3-4  เท่าตัว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรบัเปลี่ยน  หรือ  ยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
กระเป๋าและสัมภาระ 
1.ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน  คือ  30  กิโลกรมั  ( ส าหรบัผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั )  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้



 
ค าแนะน า : เป็นการเดินทางด้วยรถตู้ ท าให้ต้องค านึงถึงขนาดของกระเป๋าสัมภาระ ไม่ควรใหญ่กว่า 24 นิว้ 
2.ส าหรบักระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เครื่องได้  ต้องมีน า้หนักไม่เกิน   7   กิโลกรมั  และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู  ไม่เกิน 115 CM  หรือ 25  CM (9.75  นิว้ ) X 56  CM (21.5  นิว้ ) X 46  CM (18 นิว้) 
3.ในบางรายการทวัรท่ี์ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ  น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐาน
ได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน   บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วน
ท่ีเกิน 
4.กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป่าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง    
5.บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย,  สญูหายของกระเป๋าสะพาย   

 
แผนที่การเดินทาง 

 


