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มรดกโลก อุทยานโดโลไมท ์
และชายฝ่ังอิตาเลียนริเวียร่า 

(ซีรม์ิโอเน – ทะเลสาบการด์า – ALPE DI SIUSI – โบลซาโน – SECEDA 
– ออรติ์เซ่ – ทะเลสาบเบรียส – กอรตี์นาดัมเปซโซ – โบโลญญา  

– ซิงเกว เตรเ์ร – ปอรโ์ตฟิโน – มิลาน) 
วันที ่17 – 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 (10 วัน 7 คืน) 

  
 
 
 
 
  

 
 

 
ความสุขของทริปนีคื้อ 

- ชมความงดงามของ UNSEEN ITALY เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ได้แก่ ออติเซแ่ละอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท ์

- น่ังกระเช้าขึน้สู่ ALPE DI SIUSI ชมวิวทิวทัศนบ์นทุ่งหญ้าราบเลียบ บนภูเขาท่ีได้
ขึน้ช่ือว่ากวา้งใหญ่ท่ีสุดในยุโรป  

- ต่ืนตาต่ืนใจกับ SECADA ไฮไลทข์องยอดเขาแหลมท่ีวางตัวเอนเฉียงเหมือนฟัน
ฉลาม 
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- เยือน ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบอันแสนงดงาม ฉายาไข่มุกแห่งโดโลไมท ์
- ลัดเลาะเมืองเล็กริมทะเล อาทิ ราปาลโล ปอรโ์ตฟิโน่ เยี่ยมชม ซิงเกว เตรเ์ร่ 
- เยือน มิลาน เมืองแห่งศิลปะ อันเป็นท่ีต้ังของมหาวิหารดูโอโม่ 

 
วันศุกรท์ี่ 17 มิถนุายน 2565  สนามบินสุวรรณภูมิ – กาตาร ์    (1)    

 
18.00 น คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 8 แถว Q เคานเ์ตอรส์าย

การบินกาตารแ์อรเ์วย ์เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัรร์อรบัและคอยอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ์โดย สายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 0833 
  (แวะพักเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
 
วันเสารท์ี่ 18 มิถุนายน 2565  กาตาร ์– มิลาน – ซิรม์ิโอเน่ – ทะเลสาบการด์า  (2) 

 
01.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 0123 

(เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง/ใช้เวลาเดินทางทั้งสิน้ประมาณ 15 ช่ัวโมง 
35 นาที)  

07.00 น. เดินทางถึง เมืองมิลาน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตู ้ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีรม์ิโอเน่ (SIRMIONE)  (ระยะทาง 134 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าแก่อายนุบั 2,000 ปี 
ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเขา้ไปในทะเลสาบการด์า (LAKE 
GARDA) ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 ซีรมิ์โอเน ่อยู่ภายใตก้ารปกครอง
ของเมืองเวนิส หรือจะเรียกไดว่้าเป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนั่น
เอง เพราะสมยันัน้เมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลียงัไม่ไดร้วมตวักนัต่างเป็น
เอกเทศปกครองกนัเอง แถมมีการท าสงครามเพ่ือแย่งชิงเมือง ซีรมิ์โอเนจ่ึง
เป็นเมืองที่มีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน ที่ส าคญัมีหลกัฐานและ
รอ่งรอยทางประวตัิศาสตรต์ัง้แต่ยคุสมยัโรมนัทัง้ก าแพงเมืองที่ถกูสรา้งขึน้เพ่ือป้องกนัสงคราม ในอดีตเคย
เป็นเมืองที่มีผูค้นที่มีฐานะในยุคสมยัโรมนัใชเ้ป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผ่อนริม
ทะเลสาบ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ่น) 
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บ่าย  น าท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบการด์า ชมความ
สวยงามของวิวทิวทศันข์องทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิด
จากน า้แข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันัน้ซีรมิ์โอเน่ จึงถกูลอ้มรอบ
ดว้ยทะเลสาบทัง้สองดา้น ถึงแมซ้ีรมิ์โอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มี
เสน่หด์ึงดดูใจ นกัท่องเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี จากนัน้ น าท่านถ่ายภาพ
ด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง THE SCALLGER OF 
SIRMIONE สรา้งในปี 1277 เมืองนีเ้คยอยู่ในการปกครองของตระกูล SCALIGER 

 ที่พัก HOTEL OCELLE THERMAE & SPA **** หรือเทียบเท่า ใหท้่านไดผ่้อนคลายความเม่ือยลา้ดว้ย
การแช่น า้แรซ่ึ่งมีชื่อเสียงโด่งดงัอย่างยาวนาน 
  ** ท่านสามารถเตรียมชุดว่ายน ้าเพ่ือไปใช้บริการสระน ้าแร่ของโรงแรมที่เมืองซีมีโอเน่ 
แหล่งน ้าแร่ที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของโลก ช่วยบรรเทาอาการปวดเม่ือย ผ่อนคลายความเม่ือยล้า
จากการเดินทาง 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (อาหารทอ้งถิ่น) 
 
วันอาทิตยท์ี่ 19 มิถุนายน 2565  ซิรม์ิโอเน่ – โบลซาโน – ออรต์ิเซ ่          (3) 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (BOLZANO) 
(ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) เมืองที่ถือว่าเป็น ประตูสูอุ่ทยานแห่งชาติโดโล
ไมท ์โบลซาโนเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต ้(SOUTH 
TYROL) ซึ่งลอ้มรอบดว้ยแม่น า้ ที่นี่แม่น า้ TALVERA จะ
ไหลลงไปในแม่น า้ ISRACO และมารวมกนัเป็นแม่น า้ 
ADIGE เนินเขาที่เป็นป่า ทุ่งหญา้ ไรอ่งุ่นและเทือกเขา 
DOLOMITES ในทางทิศตะวนัออกนัน้เหมาะกบัการพักผ่อนอย่างยิ่ง เมืองโบลซาโน่รูจ้กักนัทั่วไป เม่ือครัง้ที่ 
NATIONAL GEOGRAPHIC ไปถ่ายท าสารคดีการคน้พบซากมนษุยท์ี่ฝ่ังอยู่ใตห้ิมะบนยอดเขาสงูในแควน้
ทีโรลของออสเตรียและน าร่างนัน้มาไวท้ี่เมืองโบลซาโน เรียกกนัว่ามนษุยห์ิมะแห่งโบลซาโนที่เป็นข่าวไปทั่ว
โลก น าท่านเดินชมเมืองเก่าถ่ายภาพ วิหาร DUOMO โบสถ ์CHIESA DEI DOMENICAN และ 
อนุสาวรียท์ี่จัตุรัสกลางเมือง PIAZZA DELLE ERBE แถบถนนคนเดิน PI  AZZA WALTHER และ
ย่านอาเขตโบลซาโน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ่น) 
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บ่าย  เดินทางสู่  VAL DI FUNES (ระยะทาง 43  กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัยอดเขาแปลกตาอีกแห่งในโดโลไมท ์อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั เยือน 
หมู่บ้านซานตา แมดดาเลนา (SANTA MADDALENA) 
ตัง้อยู่ที่เชิงเขารูเฟน (RUEFEN) ในหบุเขาฟูเนส (FUNES) 
บนความสงู 1,339 เมตร ถ่ายรูปความงามของโบสถเ์ซนตม์กั
ดาเลนา (CHURCH OF SANTA MADDALENA) เป็นโบสถ์
ยคุกลางคือหนึ่งในสถานที่ที่มีการถ่ายภาพที่ไดร้บัความนิยม
มากที่สดุ ซึ่งตวัโบสถน์ัน้ตัง้อยู่ที่เชิงเขารูเฟน และมีกลุ่มเปลว
ไฟหินแห่งโดโลไมท ์(ODLE DI FUNES) เป็นฉากหลงัที่
งดงามน่าประทับใจ   
ไดเ้วลาสมควรเดินทางเขา้สู่ เมืองออรต์ิเซ่ (ORTISEI) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
45 นาที) เมืองแห่งศนูยก์ลางของการท่องเที่ยวในแถบอทุยานโดโลไมท ์ที่อยู่ในหบุเขา มีเทือกเขาลอ้มรอบ
สวยงามยิ่งนกั  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ่น) 
 ที่พัก HOTEL GENZIANA (BOUTIQUE HOTEL) หรือเทียบเท่า 
 
วันจันทรท์ี่ 20 มิถุนายน 2565 ออรต์ิเซ่ – นั่งกระเช้าชมวิว ALPE DI SIUSI – นั่งเคเบิล้คารขึ์น้สู่ยอดเขา 

SECEDA        (4) 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน นั่งกระเช้าขึน้สู่บนเนินเขาที่เรียกว่า ALPE DI SIUSI น าท่านชม

วิวทิวทศันบ์นทุ่งหญา้ราบเรียบ บนภูเขาที่ไดขึ้น้ชื่อว่ากวา้งใหญ่ที่สดุในยโุรป 
ท่านจะไดส้มัผสัความงดงามอนัประหลาดมหศัจรรยข์องดินแดนเทือกเขา
โดโลไมท ์จากมุมสงูรอบดา้น ชมทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของหบุเขา โตรกผา 
โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงประหลาด
ยอดเขาแหลมชนัเป็นจุดเด่นมีเสน้ทางเดินลดัเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ ใหท้่าน
มีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจ  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ่น)  
บ่าย  น าท่าน นั่งเคเบิล้คารขึ์น้สู่ยอดเขา SECEDA ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองออรต์ิเซ่ ความ

สงูประมาณ 2,519 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ท่านจะไดเ้ห็นเทือกเขากลุ่ม SELLA GROUP และ 
SUSOLUNGO ไฮไลทส์ าคญัของการมาเยือนโดโลไมทค์ือการออกเดินเทา้มุ่งหนา้เพ่ือคน้หากลุ่มของยอด
เขาแหลมที่วางตวัเอนเฉียงเหมือนฟันฉลาม ดา้นหนึ่งเป็นผาหินที่ปกคลมุดว้ยสายหมอกบางๆ อีกดา้นคือ
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ทุ่งหญา้สีเขียวสดใส เป็นเหมือนภาพในความฝันที่นกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างดัน้ดน้มาเพ่ือขอใหเ้ห็นดว้ย
ตาตนเองสกัครัง้ 
หมายเหต ุ: การนั่งกระเชา้ หากสภาพอากาศไม่อ านวยหรือมีเหตขุดัขอ้ง
ไม่สามารถขึน้ได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดใหน้ั่งกระเชา้เพือ่
ความปลอดภยั 

เย็น ใหท้่านอิสระเดินเล่นชมย่านใจกลางเมืองออรต์ิเซ่ เลือกซือ้ของที่ระลึก
พืน้เมืองบนถนน STRADA REZIA ที่มีรา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้ง
ทางใหท้่านไดช้ม 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ที่พัก HOTEL GENZIANA (BOUTIQUE HOTEL) หรือเทียบเท่า  
 
วันอังคารที่ 21 มถิุนายน 2565  ทะเลสาบเบรียส - คอรต์ิน่า ดอมปาสโซ่    (5) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส (BRAIES) (ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ FANES SENNES BRAIES เขตป่าสงวนที่
ใหญ่ที่สดุใจกลางเทือกเขาโดโลไมท ์อิสระท่านถ่ายภาพความงดงามของ
ทะเลสาบ ซึ่งว่ากนัว่าที่นี่เป็นประตสูู่ดินแดนใตพิ้ภพตามต านาน ทกุๆรอ้ยปีในคืน
พระจนัทรเ์ต็มดวงเจา้หญิงในต านานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA 
ภาษาลาตินหมายถึง “ประตบูนภูเขา” ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบพรอ้มส่งเสียง
แตรที่ดงักึกกอ้งไปทั่วเทือกเขาโดโลไมท ์บา้งก็ว่าครัง้หนึ่งเคยมีถ า้ตรงเนินเขา
ก่อนจะมีหินถล่มปิดปากถ า้เหมือนจะฝังเจา้หญิงไว ้ขัดขวางไม่ใหค้ืนความ
รุง่โรจนแ์ก่อาณาจกัรของพระองคต์ลอดกาล  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ่น) 
บ่าย  แวะชม ทะเลสาบมิซูริน่า (MISURINA LAKE) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี 

เป็นทะเลสาบธรรมชาติท่ีสวยที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศอิตาลี ทะเลสาบน า้ใสราวกับกระจก สะทอ้นภาพ
ภูเขาลงบนผืนน า้ ทะเลสาบตัง้อยู่บริเวณตอนใตข้องแนวเทือกเขาแอลป์ ในเขตเบลลโูน่ (Belluno) ในแควน้
เวนีโต ้(Veneto) ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ท่ีทะเลสาบนีค้รัง้หนึ่งเคยถกูใชจ้ดักีฬาโอ
ลิมปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ.1956 ซึ่งนบัเป็นครัง้สดุทา้ยที่ใชล้านน า้แข็งตามธรรมชาติส าหรบัการแข่งขนัในโอ
ลิมปิคฤดหูนาว 
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จากนัน้เดินทางสู่ เมืองคอรต์ิน่า ดอมปาสโซ ่(CORTINA D’AMPEZZO) เมืองสกีรีสอรท์ ที่อยู่ใน 
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท ์เป็น BEST OF THE ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ไดร้บัการ
ยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกีรีสอรท์ที่ดีที่สดุในโลก เคยใชเ้ป็น
สถานที่จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดหูนาวในปี 1956 และเคย
เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร ์เจมส ์บอนด ์007 ตอน FOR 
YOUR EYE ONLY เมืองนีอ้ยู่สงูจากน า้ทะเล 1,219 เมตร ไดร้บั
การขนานนามว่าเป็น ไข่มกุแห่งเทือกเขาโดโลไมท ์เป็นสถานที่
ตากอากาศตลอดปีของชนชัน้สงู และบรรดาหนุ่มสาว ที่ไม่ไดม้า
เพียงเพ่ือเล่นสกีเท่านัน้ แต่ในหนา้รอ้นมกันิยมท่องเที่ยวแบบ HIKING ปีนเขาชมทิวทศันท์ี่มีชื่อเสียง 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
 ที่พัก BOUTIQUE HOTEL VILLA BLU CORTINA (BOUTIQUE HOTEL) หรือเทียบเท่า 
 
วันพุธที่ 22 มิถนุายน 2565  คอรต์ิน่า ดอมปาสโซ ่- โบโลญญา    (6) 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองโบโลญญา (BOLOGNA) (ระยะทาง 293 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชั่วโมง) คือเมืองประวตัิศาสตรท์ี่มีชื่อเสียงทางดา้นท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงของแควน้เอมีเลีย-
โรมญัญา (EMILIA-ROMAGNA) 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอิตาลี 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
บ่าย น าท่านเที่ยว เมืองโบโลญญา หนึ่งในเมืองยคุกลางที่ไดร้บัการ

เก็บรกัษาไวด้ีท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรป อีกทัง้ยงัเป็นที่รูจ้กักนัดีในหมู่
นกัท่องเที่ยวทัง้ในและชาวต่างชาติ ดว้ยชื่อเสียงในเร่ืองความ
สวยงาม และยงัเป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่ที่สดุคือ ALMA 

MATER STUDIORUM สถานที่ท่องเที่ยวหลกัทีจ่ะตอ้งไม่พลาดไป
เยือน คือ การไปเยือน เปียสซ่า มัจโจเล่ (PIAZZA MAGGIORE) 
จตัรุสัขนาดใหญ่ ที่ตัง้อยู่ในใจกลางของส่วนเมืองเก่า ที่ลอ้มรอบ
ดว้ยโบสถซ์าน เปโตรนิโอ (BASILICA OF SAN PETRONIO) ซิตีฮ้อล (CITY HALL) ลานน ้าพุเทพ
เนปจูน (FONTANA DEL NETTUNO) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (PALAZZO DEL 
PODESTA)  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ่น) 
ที่พัก NH BOLOGNA DE LA GARE **** หรือเทียบเท่า 
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วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565  โบโลญญา – ซิงเกว เตรเ์ร่ – ราปาลโล   (7) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้เดินทางสู่ ซิงเกว เตร์เร่ (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่บนชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี 
(ระยะทาง 241 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ่น) 
น าท่านชม ซิงเกว เตรเ์ร่  ซึ่งมีความหมายว่า "ห้าดินแดน" (FIVE LANDS) ดินแดนประกอบดว้ยหมู่บา้น 
5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA,CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE โดยทัง้หา้หมู่บา้นนีมี้หบุเขาลอ้มรอบ 
ประกอบกนัเป็นส่วนหนึ่งของอทุยานแห่งชาติฯ และไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอ้ีกดว้ย น าท่านเดินทาง
ระหว่างหมู่บา้นโดยรถไฟ ชมความงามของหมู่บา้นที่ตั้ง
ลดหลั่นกนับนหนา้ผาที่ปกคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจี ตดักับน า้
ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสีเทอรค์วอยซ ์ท าใหก้ลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดฮิต 
จนกระทั่งไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองราปาลโล เมืองตากอากาศริมทะเลอนัเงียบสงบ 
(ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิ่น)  
ที่พกั HOTEL RIVIERA, RAPALLO **** หรือเทียบเท่า 
 

วันศุกรท์ี่ 24 มิถนุายน 2565  ราปาลโล – ปอรโ์ตฟิโน่ – เจนัว – มิลาน   (8) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารออกเดินทางสู่ เมืองปอรโ์ตฟิโน่ (PORTO FINO) ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัของเจนวั เมืองตาก
อากาศสวยในเสน้ทางที่เรียกว่า “อิตาเลียนริเวียรา่” ที่ตั้งอยู่ริมชายทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีมีชื่อเสียงใน
ระดบัโลก ถกูลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆ มีอ่าวและท่าจอดเรือยอรช์เรียงรายสวยงาม ไดร้บัการขนานนามว่า
เป็น "สวรรคแ์ห่งเมืองท่า" 
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น าท่านชม เมืองปอรโ์ตฟิโน่ เมืองเล็กน่ารกัดว้ยบา้นเรือนหลากสีสนัที่ตัง้อยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบลอ้ม
อ่าว ที่มีเรือยอรช์ (YATCH) จอดเรียงรายอย่างเป็น
ระเบียบความสวยงามของที่นี่นัน้ ถึงกบัท าใหบ้ริษัทใน
เครือวอลทด์ิสนีย ์(WALT DISNEY) ตอ้งขอจ าลองไปไว้
สวนสนกุดิสนียซ์ี (DISNEYSEA) ในประเทศญ่ีปุ่ นเลย
ทีเดียว ใหท้่านเดินพกัผ่อนอย่างสบายอารมณ ์ดื่มด ่ากับ
บรรยากาศสบายๆฟังเสียงคล่ืน ชมท่าเรือยอรช์ สมัผสัวิถี
ชิวิตริมทะเล เที่ยวชมโบสถเ์ซนตม์ารต์ิน (DIVO MARTINO) สรา้งตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 เป็นโบสถท์ี่
ขนาดไม่ใหญ่โตหากเป่ียมดว้ยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด ชมป้อม CASTELLO BROWN ซึ่งเป็นทัง้
ปราสาท และเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึกตัง้แต่สมยัค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑแ์ละยงัเป็น
จุดชมวิวของเมืองแบบพาโนรามา เห็นทัง้เมืองท่าเรือ และทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนไดช้ดัเจน  
ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่ เมืองเจนัว (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารญ่ีปุ่ น) 
บ่าย เที่ยวชมเมืองเจนัว เปรียบดงัไข่มกุของประเทศอิตาลี เมืองสดุคลาสสิคแห่งนีป้ระดบัประดาไปดว้ยตึก

รามบา้นช่อง ตกแต่งดว้ยสีสไตลพ์าสเทล โบสถเ์ก่าแก่ดมีูมนตข์ลงั ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่า
ยคุโรมนั เมืองแห่งนีเ้ป็นดั่งศนูยก์ลางทางประวตัิศาสตร ์
สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมจากยคุอดีตมาสู่ปัจจุบนั เร่ิมตน้
การเดินเที่ยวชมเมืองที่จะพาท่านไปสู่บา้นของโคลมับัส 
PALAZZO DUCALE ที่ประทบัของดอทจ ์ผูป้กครอง
สาธารณรฐัเจนวั, PALAZZI DEI ROLLI ไดร้บัการดแูล
ใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2006 และ STRADA NUOVA 
หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคารพิพิธภณัฑห์ลายแห่ง 
ดดัแปลงมาจากพระราชวงัเก่า ไดร้บัการดแูลจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ถ่ายรูปย่าน PORTO  

ANTICO ท่าเรือเก่าเป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ (AQUARIUM) ที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป  
ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจที่ส าคญัของอิตาลี เมืองที่ขึน้ชื่อว่า
เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น (ระยะทาง 148 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
  ที่พกั MELIÁ MILANO HOTEL ***** หรือเทียบเท่า 
 
วันเสารท์ี่ 25 มิถุนายน 2565  มิลาน – สนามบิน     (9) 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านสู่จุดศนูยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิของเมือง ชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน โบสถด์ูโอโม่ มหาวิหารนี้
สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็น
อนัดบัสามของโลกเร่ิมสรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใชเ้วลา
กว่า 400 ปี ดา้นนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมที่ท  าจากหินอ่อน
จ านวน 135 ยอดและมีรูปป้ันหินอ่อนจากสมยัต่างๆกว่า 2,245 ชิน้
ยอดท่ีสงูที่สดุมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็น
สง่าอยู่ น าท่านชม รูปป้ันของลีโอนาโดดาวินชี จิตรกรเอกของ
โลกที่วาดภาพอนัโด่งดงัมากมาย อาทิ เดอะลาสซปัเปอร ์โมนาลิซา 
เป็นตน้ 
อิสระชอ้ปป้ิงภายในอาคาร แกลเลอเรีย วิคตอเรีย เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงในอาเขตท่ีสวยงามที่สดุแห่ง
หนึ่งของโลก มีชื่อเล่นๆว่าเป็น “หอ้งนั่งเล่นของเมืองมิลาน” เพราะนอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นมราคาแพง
ขายแลว้ยงัมีรา้นกาแฟที่เรียกกนัว่า “ไซด ์วอคค์ คาเฟ่” ท่านสามารถนั่งจิบคาปชูิโน พรอ้มทัง้นั่งดหูนุ่มสาว
แต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ทนัสมยัและยงัสามารถไปชอ้ปป้ิงไดท่ี้ถนนเวีย มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่านชอ้ป
ป้ิงที่ขึน้ชื่อที่สดุของมิลาน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

16.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ์โดย สายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 0833 
  (แวะพักเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 3.20 ช่ัวโมง) 
 
วันอาทิตยท์ี่ 26 มิถุนายน 2565  กรุงเทพฯ      (10) 

 
02.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 0836 

(ใช้เวลาเดินทางทั้งสิน้ประมาณ 15 ช่ัวโมง 55 นาที)  
13.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness Is Here and Now 
 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

 (ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
เดินทางขั้นต ่า 6 ท่าน เดินทางขั้นต ่า 8 ท่าน 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 175,000 - บาท 152,000 - บาท 

พักห้องเดี่ยว ช าระเพิม่ท่านละ   37,000 - บาท  37,000 - บาท 
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อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะในระหว่างน าเที่ยว (รถ BENZ SPRINTER VIP 6-8 ที่นั่ง)  
ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ระดบั 4-5 ดาว  จ านวน 7 คนื ตามที่ระบุในรายการ  
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 

ค่าอาหารตามที่รายการระบุ 

ค่าวีซ่าเชงเกน้ แบบปกติ 
 ประกนัอบุตัิเหตแุละสขุภาพในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

            หวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าบตัรโดยสาร โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์ไป-กลบั เสน้ทาง กรุงเทพฯ –  มิลาน – กรุงเทพฯ  
 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางกลับเขา้ประเทศไทยดว้ยระบบโครงการ TEST&GO 

ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง 

ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%         
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์/ อินเตอรเ์น็ต  

ค่าทิปคนขบัรถ พนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม และหัวหนา้ทวัร ์
 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทาง
นอ้ยกว่าที่ก าหนดไวข้า้งตน้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิด
เหตจุ าเป็น สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุ
ภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และ
อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
เงินท่ีท่านช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการที่ทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อน
การเดินทางและไดร้บัการยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 
6.1       ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 

6.2       ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตัวท่าน  )โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทัวร ์( 
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6.3       เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ 
โปรดแจง้ก่อนสมคัรทวัร ์ 
6.4       ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง โปรดแจง้ก่อนสมคัรทวัร  ์

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการ
เดินทางของกรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 

9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   
 บริษัท สขุนิยมทัวร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม 
ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสดุวิสยั เช่น การ
ถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย  
 

*เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอรต์ตวัจริง (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ที่ไดร้บัวคัซีนครบถว้น 
มาแลว้ 
3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ที่ไดร้บัวคัซีนครบถว้น
มาแลว้ 
4. หลกัฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืน พรอ้มค่าตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรบัส่งจากสนามบิน-โรงแรม 
 
*ก่อนเดินทางเข้าประเทศอิตาลี 
ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสขุอิตาลี ลงวนัท่ี 22 ก.พ. 2565 ว่าดว้ยมาตรการเกี่ยวกบัการเดินทางเขา้มายงัอิตาลี มี 
ผลบังคบัใชร้ะหว่าง วนัท่ี 1 - 31 มี.ค. 2565 ก าหนดใหผู้ท้ี่เดินทางจากประเทศนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอีย ู(รวมผู ้
เดินทางจากประเทศไทย) ที่จะเดินทางเขา้มายงัอิตาลีตอ้งด าเนินการดังต่อไปนี ้
1. แสดงแบบฟอรม์ EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) เพื่อแสดงต่อเจา้หนา้ที่มีอ  านาจเรียกตรวจ 
2. แสดงหลกัฐาน QR code ของแอปพลิเคชั่น Green Pass โดยแปลง QR code จาก EU Digital Covid Certificate 
จากแอปพลิเคชั่นหมอพรอ้ม 
3. ไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 ครบตามเกณทท์ี่ผูผ้ลิตวัคซีนก าหนด 
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*วัคซีนท่ียอมรับส าหรับผู้ท่ีจะเดินทางเข้าประเทศอิตาลี 
1. Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 
2. Johnson & Johnson ครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 4 สัปดาห ์
3. Sinovac และ Sinopharm จะตอ้งไดร้บัเข็มที่ 3 - 4 ดว้ย Pfizer, Moderna, AstraZeneca เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 
หรือ Johnson & Johnson เป็นเข็มที่ 3 เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 4 สปัดาห ์
4. ผูโ้ดยสารที่เดินทางเขา้หรือออกจากอิตาลีตอ้งสวมหนา้กากอนามยั FFP2 ตลอดการเดินทาง 
(ขอ้มลูจาก Royal Thai Embassy 22/02/65 ขอ้มลูอาจมีการเปล่ียนแปลงโปรดอพัเดทกบัเจา้หนา้ที่อีกครัง้) 
 

 
*การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass 
 

ข้ันตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย  
 
ข้ันตอนท่ี 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport) 
2.เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง 
3. ประกนัสขุภาพที่ครอบคลมุการรกัษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 20,000 (ส าหรบัชาวต่างชาติเท่านัน้) 
 

ข้ันตอนท่ี 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบียนอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูส่วนตวัรวมถึงแบบฟอรม์และอพัโหลดเอกสารที่จ  าเป็นตามรายละเอียดขัน้ตอนที่ 1 
3. รอการอนมุติัเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีน 
4. เมื่ออนมุติัแลว้จะไดร้บั “Thailand Pass QR Code” ส าหรบัการเดินทางเขา้ประเทศไทย 
 

ข้ันตอนท่ี 3 : เม่ือเดินทางถึงประเทศไทย 
1. แสดงเอกสาร “Thailand Pass QR Code แสดงต่อเจา้หนา้ที่สนามบินท่ีท่านมาถึง 
2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเขา้เมือง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที่รฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยงัคงตอ้งกกัตวัที่โรงแรม AQ 1 คืน เพื่อรอ 
ผลการตรวจหาเชือ้โควิด-19 (ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ 
 

ข้ันตอนท่ี 4 : ระหว่างรอตรวจหาเชือ้โควิด -19  
เขา้รบัการตรวจเรียบรอ้ยแลว้เมื่อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดินทางต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั 

 


