
 

 

อติาลีตอนเหนือ 
อุทยานแห่งชาตโิดโลไมท์ 

มิลาน – ซิร์มิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา – โบลซาโน่ 
ออร์ติเซ่ – น่ังกระเช้าชมวิว ALPE DI SIUSI – ทะเลสาบเบรียส – คอร์ติน่า ดอม

ปาสโซ่ – เวนิส – ฟลอเรนซ์ – ปิซา – ปอร์โตฟิโน่ 
วันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 (10 วัน 7 คืน) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ความสุขของทริปนีค้ือ 

- ชมความงดงามของ UNSEEN ITALY เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ
ได้แก่ ออตเิซ่และอุทยานแห่งชาตเิทอืกเขาโดโลไมท์ 

- น่ังกระเช้าขึน้สู่ ALPE DI SIUSI ชมวิวทวิทศัน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบ บนภูเขาที่ได้
ขึน้ช่ือว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป  

- เยือน ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบอันแสนงดงาม ฉายาไข่มุกแห่งโดโลไมท์ 



 

 

- ลัดเลาะเมืองเล็กริมทะเล อาท ิราปาลโล ปอร์โตฟิโน่ เย่ียมชม ซงิเกว เตรเล่ 
- เยือน มลิาน เมืองแห่งศลิปะ อันเป็นที่ตัง้ของ มหาวิหารดูโอโม่ 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  สนามบนิสุวรรณภูมิ – มิลาน    (1)    

 
22.00 น  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 แถว D 

  เคาน์เตอร์สายการบนิไทย เจ้าหน้าท่ีสขุนิยมทัวร์รอรับและคอยอ านวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 
 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562  มิลาน – ซิร์มิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา   (2) 

 
00.40 น.  ออกเดนิทางสู ่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 940 

(เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลีช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง/ใช้เวลาบนิประมาณ 11 ช่ัวโมง 55 นาท)ี  
07.35 น. ถึง เมืองมิลาน หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เปล่ียนการเดนิทางเป็นรถตู้  เดนิทางเข้าสู ่เมือง

มิลาน เมืองศนูย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอิตาลี เมืองท่ีขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่   
 น าท่านสูจ่ดุศนูย์กลางอนัศกัดิส์ทิธ์ิของเมือง ชม มหาวหิารแห่งเมืองมิลาน โบสถ์ดูโอโม่ มหาวหิารนี ้

สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ท่ีถือวา่มีความใหญ่โตเป็นอนัดบัสามของโลกเร่ิมสร้างในปี 1386 แต่
กวา่จะเสร็จต้องใช้เวลากวา่ 400 ปี ด้านนอกมีหลงัคายอดเรียวแหลมท่ีท าจากหินอ่อนจ านวน 135 ยอดและ
มีรูปปัน้หินอ่อนจากสมยัตา่งๆกวา่ 2,245 ชิน้ยอดท่ีสงูท่ีสดุมีรูปปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า
เป็นสง่าอยู่ น าท่านชม รูปป้ันของลีโอนาโดดาวนิชี จิตรกรเอกของโลกท่ีวาดภาพอนัโดง่ดงัมากมาย อาทิ 
เดอะลาสซปัเปอร์ โมนาลซิา เป็นต้น 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซีร์มิโอเน่ (SIRMIONE)  (ระยะทาง 134 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.45

ชัว่โมง)  เป็นเมืองเก่าแก่อายนุบั 2,000 ปี ด้วยลกัษณะภมูปิระเทศท่ีเป็นแหลมย่ืนเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา 
(LAKE GARDA) ท่ีสวยงาม ก่อน  ศตวรรษท่ี 15 ซีร์มโิอเน่ อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเวนิส หรือจะ
เรียกได้วา่เป็นอาณาบริเวณหนึ่งของเมืองเวนิสนัน่เอง เพราะสมยันัน้เมืองตา่งๆ ในประเทศอิตาลียงัไมไ่ด้
รวมตวักนัต่างเป็นเอกเทศปกครองกนัเอง แถมมีการท าสงครามเพ่ือแย่งชิงเมือง ซีร์มโิอเน่เลยเป็นเมืองท่ีมี
ประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน ท่ีส าคญัมี หลกัฐานและ
ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์ตัง้แตย่คุสมยัโรมนัทัง้ก าแพงเมืองท่ี
ถกูสร้างขึน้เพ่ือปอ้งกนัสงคราม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผู้คนท่ี
มีฐานะในยคุสมยัโรมนัใช้เป็นท่ีพกัผอ่นหย่อนใจและปัจจบุนัก็
เป็นเมืองพกัผอ่นริมทะเลสาบ 



 

 

 น าท่านเข้าท่ีพกั HOTEL OCELLE THERMAE & SPA **** หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้ผอ่นคลายความ
เม่ือยล้าด้วยการแช่น า้แร่ซึ่งมีช่ือเสียงโดง่ดงัอย่างยาวนาน 
  ** ท่านสามารถเตรียมชุดว่ายน า้เพ่ือไปใช้บริการสระน า้แร่ของโรงแรมที่เมืองซีมีโอเน่ 
แหล่งน า้แร่ที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก ช่วยบรรเทาอาการปวดเม่ือย ผ่อนคลายความเม่ือล้าจาก
การเดนิทาง 

เย็น น าท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงามของววิ ทิวทศัน์ของทะเลสาบ ซ่ีง
เป็นทะเลสาบน า้จืดท่ีเกิดจากน า้แขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดงันัน้ซีร์มโิอเน่ จึงถกูล้อมรอบด้วย
ทะเลสาบทัง้สองด้าน ถึงแม้ซีร์มโิอเน่จะเป็นแคเ่มืองเล็กๆ แตก่็มีเสน่ห์ดงึดดูใจ นกัท่องเท่ียวได้ตลอดทัง้ปี 
จากนัน้น าท่านถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง THE SCALLGER OF SIRMIONE สร้างในปี 
1277 เมืองนีเ้คยอยู่ในการปกครองของตระกลู SCALIGER 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562  ซิร์มิโอเน่ – โบลซาโน่ – ออร์ตเิซ่          (3) 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโบลซาโน (BOLZANO) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 
2 ชัว่โมง) เมืองท่ีถือวา่เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาตโิดโลไมท์ โบลซาโน่เป็นเมืองหลวงของภมูภิาคทีโรล
ใต้ (SOUTH TYROL) ซึ่งล้อมรอบด้วยแมน่ า้ ท่ีน่ีแมน่ า้ TALVERA จะไหลลงไปในแมน่ า้ ISRACO และมา
รวมกนัเป็นแมน่ า้ ADIGE เนินเขาท่ีเป็นป่า ทุ่งหญ้า ไร่องุ่นและเทือกเขา DOLOMITES ในทางทิศ
ตะวนัออกนัน้เหมาะกบัการ พกัผอ่นแบบผอ่นคลายอย่างยิ่ง เมืองโบลซาโน่รู้จกักนัทัว่ไป เม่ือครัง้ท่ี 
NATIONAL GEOGRAPHIC ไปถ่ายท าสารคดีการค้นพบซากมนษุย์ท่ีฝ่ังอยู่ใต้หิมะบนยอดเขาสงูในแคว้น
ทีโรลของออสเตรียและน าร่างนัน้มาไว้ท่ีเมืองโบลซาโน่ เรียกกนัวา่มนษุย์หิมะแห่งโบลซาโน่ท่ีเป็นขา่วไปทัว่
โลก น าท่านเดนิชมเมืองเก่าถ่ายภาพ วหิาร DUOMO โบสถ์ CHIESA DEI DOMENICAN และ 
อนุสาวรีย์ที่จัตุรัสกลางเมือง PIAZZA DELLE ERBE แถบถนนคนเดนิ PIAZZA WALTHER และย่าน
อาเขตโบลซาโน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย   น าท่านเดนิทางเข้าสู ่เมืองออร์ตเิซ่ (ORTISEI) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 

นาที) เมืองแห่งศนูย์กลางของการท่องเท่ียวในแถบอทุยานโดโลไมท์ ท่ีอยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบ
สวยงามยิ่งนกั เดนิทางถึง เมืองออร์ตเิซ่ อิสระให้ ท่านพกัผอ่นเพลดิเพลนิ กบัอากาศอนับริสทุธ์ิ ชมวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตา 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 ที่พัก CHALET HOTEL HARTMANN (BOUTIQUE HOTEL) หรือเทียบเท่า 

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ออร์ตเิซ่ – น่ังกระเช้าชมวิว ALPE DI SIUSI – ทะเลสาบเบรียส – คอร์ตน่ิา ดอม
ปาสโซ่        (4) 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน น่ังกระเช้าขึน้สู่บนเนินเขาที่เรียกว่า ALPE DI SIUSI น าท่านชมววิทิวทศัน์บนทุ่งหญ้า

ราบเรียบ บนภเูขาท่ีได้ขึน้ช่ือวา่กว้างใหญ่ท่ีสดุในยโุรป ท่านจะได้สมัผสัความงดงามอนัประหลาด
มหศัจรรย์ของ ดนิแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมมุสงูรอบด้าน ชม ทศันียภาพอนัยิ่งใหญ่ของหบุเขา โตรกผา 
โดยมี เทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ท่ีมีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชนัเป็นจดุเดน่มี 
เส้นทางเดนิลดัเลาะ สูจ่ดุชมววิต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อนัประทบัใจ  
หมายเหต ุ: การนัง่กระเช้า หากสภาพอากาศไม่อ านวยหรือมีเหตขุดัขอ้งไม่สามารถข้ึนได้ ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการงดใหน้ัง่กระเช้าเพือ่ความปลอดภยั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  จากนัน้น าท่านแวะชม ทะเลสาบเบรียส (BRAIES) (ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) ซึ่งอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาต ิFANES SENNES BRAIES เขตป่าสงวนท่ี ใหญ่ท่ีสดุใจกลาง
เทือกเขาโดโลไมท์ อิสระท่านถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบ ซึ่งวา่กนัวา่ท่ีน่ีเป็นประตสูู่ดนิแดนใต้พภิพ
ตามต านาน ทกุๆร้อยปีในคืนพระจนัทร์ เตม็ดวงเจ้าหญิงในต านานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA 
PORTA ภาษาลาตนิหมายถึง “ประตบูนภเูขา” ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบพร้อมสง่เสียงแตรท่ีดงักึกก้องไป
ทัว่ เทือกเขาโดโลไมท์ บ้างก็วา่ครัง้หนึ่งเคยมีถ า้ตรงเนินเขาก่อนจะมีหินถลม่ปิดปากถ า้เหมือนจะฝังเจ้า
หญิงไว้ ขดัขวางไมใ่ห้คืนความรุ่งโรจน์แก่อาณาจกัรของพระองค์ตลอดกาล 



 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอร์ตน่ิา ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) เมืองสกีรีสอร์ท ท่ีอยู่ใน 
อุทยานแห่งชาตเิทือกเขาโดโลไมท์ เป็น BEST OF THE 
ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 
10 สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสดุในโลก เคยใช้เป็นสถานท่ีจดัการแขง่ขนั
กีฬาโอลมิปิกฤดหูนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน FOR YOUR EYE 
ONLY เมืองนีอ้ยู่สงูจากน า้ทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนานนามวา่เป็น ไขม่กุแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น
สถานท่ีตากอากาศตลอดปีของชนชัน้สงู และบรรดาหนุ่มสาว ท่ีไมไ่ด้มาเพียงเพ่ือเลน่สกีเท่านัน้ แตใ่นหน้า
ร้อนมกันิยมท่องเท่ียวแบบ HIKING ปีนเขาชมทิวทศัน์ท่ีมีช่ือเสียง  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
 ที่พัก โรงแรม BOUTIQUE HOTEL VILLA BLU CORTINA **** หรือเทียบเท่า 
 

วันอาทติย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 คอร์ตน่ิา ดอมปาสโซ่ – เวนิส     (5) 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวนิส (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมือง
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกเมืองหนึ่งของประเทศอิตาลี เมืองท่ีแสนโรแมนตกิท่ีไมเ่หมือนเมืองใดในโลก ไม่
อนญุาตให้รือ้สิง่ก่อสร้างเก่า ไมมี่รถยนต์ มีแต่เรือท่ีจ ากดัไมใ่ห้เสียงดงั ดงันัน้ทัว่โลกจึงหลงใหลมนต์เสน่ห์
อนัสนุทรีย์ของเวนิสตลอดมา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
              บา่ย  จากนัน้น าท่านลอ่งเรือยนต์สู่ ท่าเรือซานมาร์โค เดนิเลน่ ชมจัตุรัสซานมาร์โค มหาวหิารซานมาร์โค 

พระราชวังดอจ สิง่ก่อสร้างท่ีเก่าแก่มากวา่ 800 ปีมาแล้ว เม่ือสมยัเวนิส ยงัเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งเคย
ร ่ารวยและมีอ านาจมหาศาลและเคยสง่ให้มาร์โคโปโลเดนิทางไปเมืองจีน ชมเทคนิคการเป่าแก้วซึ่งมีความ
ช านาญและสอนกนัในเฉพาะวงศ์ตระกูลเท่านัน้ จากนัน้อิสระให้ท่านได้ เดนิเล่นชมเมืองเวนิส ซึ่งเป็น
เมืองท่ีมีซอกเลก็ซอกน้อยมากมายท่านจะเพลดิเพลนิในการเดนิเลน่และช้อปปิง้สนิค้าท่ีมีให้เลือกอย่างจใุจ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 ที่พัก HOTEL NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA **** หรือเทียบเท่า 
 

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวนิส – ฟลอเรนซ์ – ปิซา      (6) 
 



 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู ่เมืองฟลอเรนซ์ (FLORENCE) (ระยะทาง 258 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)
อดีตเมืองหลวงเก่าของอิตาลี ก่อนจะย้ายไปอยู่กรุงโรม เป็นเมืองท่ีมีความเจริญมัง่คัง่ทางการค้าและ
เศรษฐกิจ เป็นเมืองแห่งดอกไม้ต านานแห่งบ้านเกิดของศลิปินช่ือดงัก้องโลกเช่น ลีโอ นาร์โด ดาร์วนิซี, ไม
เคลิ แองเจโล  เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามจนท่านจะหลงใหล และเป็นเมืองต้นก าเนิดศลิปะแบบเรเนอซองส์   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านชมย่านเมืองเก่าประจ าเมืองฟลอเร้นซ์ ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกตามแบบเรเนอซองส์ ชม 

สะพานแวคคิโอ (PONTE VICCHIO) สญัลกัษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดนิผา่นร้านค้าและสนิค้าท่ีวางขาย 
อยู่มากมายท่ีลอ่ตาลอ่ใจจนท่านอดใจไมไ่ด้ ชม จัตุรัสซิญญอเรียและชมรูปปัน้ของเดวิดชายหนุ่มรูปงามท่ี 
สมบรูณ์แบบท่ีสดุในต านานสญัลกัษณ์ของการปลดปล่อยแห่งเสรีภาพท่ีแวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมชิน้
ส าคญัตา่งๆมากมาย จนได้ฉายาวา่ พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง ชม จัตุรัสซานตาโกรเช่ สถานท่ีฝังศพของไม
เคลิแองเจโล 
ได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองปิซา (PISA) (ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก AC MARRIOT PISA **** หรือเทียบเท่า 
 
 

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ปิซา – ซิงเกว เตรเล่ – ราปาลโล     (7) 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเช้า น าท่านชม หอเอนเมืองปิซา ท่ีขึน้ช่ือในด้านความสมัพนัธ์ของ
การสร้างกบัแรงโน้มถ่วงของตวัอาคารท่ี สมดลุย์กนัโดยบงัเอิญจนได้ช่ือ
วา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกสมยักลางและเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของ
ประเทศอิตาลี 
จากนัน้เดนิทางสู ่ซิงเกว เตรเล่ (CINQUE TERRE) หมูบ้่านเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่บน
ชายฝ่ังริเวียร่าของอิตาลี (ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

น าท่านชม ซิงเกว เตรเล่ (CINQUE TERRE) ซึ่งมีความหมายว่า "ห้าดนิแดน" (FIVE LANDS) ดนิแดน
ประกอบด้วยหมูบ้่าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, 
VERNAZZA,CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE 
โดยทัง้ห้าหมูบ้่านนีมี้หบุเขาล้อมรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหนึ่ง
ของอทุยานแห่งชาตฯิ และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากยเูนสโก้อีกด้วย น าท่านเดนิทางระหวา่งหมูบ้่านโดยรถไฟ ชม
ความงามของหมูบ้่านท่ีตัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผาท่ีปกคลมุด้วยต้นไม้เขียวขจี ตดักบัน า้ทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนสีเทอร์ควอยซ์ ท าให้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิต  
จนกระทัง่ได้เวลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองราปาลโล เมืองตากอากาศริมทะเลอนัเงียบสงบ 
(ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั BEST WESTERN TIGULLIO ROYAL, RAPALLO ***** หรือเทียบเท่า 
 

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562  ราปาลโล – ปอร์โตฟิโน่  – มิลาน     (8) 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารออกเดนิทางสู ่เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTO FINO) ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัของเจนวั เมืองตาก
อากาศสวยในเส้นทางท่ีเรียกวา่ “อิตาเลียนริเวียร่า” ท่ีตัง้อยู่ริมชายทะเลเมดเิตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงใน
ระดบัโลก ถกูล้อมรอบด้วยท่าเรือเลก็ๆ มีอ่าวและท่าจอดเรือยอร์ชเรียงรายสวยงาม ได้รับการขนานนามว่า
เป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า"  
น าท่านชม เมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองเลก็น่ารักด้วยบ้านเรือนหลากสีสนัท่ีตัง้อยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อม
อ่าว ท่ีมีเรือยอร์ช (YATCH) จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของท่ีน่ีนัน้ ถึงกบัท าให้บริษัทใน
เครือวอลท์ดสินีย์ (WALT DISNEY) ต้องขอจ าลองไปไว้สวนสนกุดสินีย์ซี (DISNEYSEA) ในประเทศญ่ีปุ่ น
เลยทีเดียว ให้ท่านเดนิพกัผอ่นอย่างสบายอารมณ์ ดื่มด ่ากบับรรยากาศสบายๆฟังเสียงคล่ืน ชมท่าเรือยอร์ช 
สมัผสัวถีิชิวติริมทะเล เท่ียวชมโบสถ์เซนต์มาร์ตนิ (DIVO MARTINO) สร้างตัง้แตค่ริสตศตวรรตท่ี 11 เป็น
โบสถ์ท่ีขนาดไมใ่หญ่โตหากเป่ียมด้วยความเก๋แปลกตาไมเ่หมือนท่ีใด ชมปอ้ม CASTELLO BROWN ซึ่ง
เป็นทัง้ปราสาท และเคยใช้เป็นปอ้มปราการปอ้งกนัข้าศกึตัง้แตส่มยัค.ศ.ท่ี16 ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ์และยงั
เป็นจดุชมววิของเมืองแบบพาโนรามา เห็นทัง้เมืองท่าเรือ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ชดัเจน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

บา่ย ได้เวลาสมควรออกเดนิทางสู ่เมืองมิลาน (ระยะทาง 148 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)
น าท่านช้อปปิง้ภายในอาคาร แกลเลอเรีย วคิตอเรีย เอมานูเอล 2 ช้อปปิง้ในอาเขตท่ีสวยงามท่ีสดุแห่ง
หนึ่งของโลก มีช่ือเลน่ๆวา่เป็น “ห้องนัง่เลน่ของเมืองมลิาน” เพราะนอกจากจะมีสนิค้าแบรนด์เนมราคาแพง
ขายแล้วยงัมีร้านกาแฟท่ีเรียกกนัวา่ “ไซด์ วอค์ก คาเฟ่” ท่านสามารถนัง่จิบคาปชูิโน พร้อมทัง้นัง่ดหูนุ่มสาว
แตง่กายด้วยเสือ้ผ้าทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ดิจะช้อปปิง้หรือนัง่จิบกาแฟก็ควรท่ีจะต้องไปเดนิเลน่ชม
ความงามของอาคารหลงันีใ้ห้ได้ หรือหากท่านยงัตดิใจในเร่ืองช้อปปิง้ ก็สามารถไปช้อปปิง้ตอ่ได้ยงัถนนเวีย 
มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปปิง้ท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของเมืองนี ้ตัง้อยู่ระหวา่งโบสถ์ดโูอโมก่ับลานกว้าง
แห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  ท่ีพกั NH COLLECTION MILANO PRESIDENT **** หรือเทียบเท่า 
 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 มิลาน – สนามบนิ      (9) 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหารน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิ 
14.05 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 941 (ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 13 ชัว่โมง) 
 
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ       (10) 

 
05.55 น.  เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness Is Here and Now 
 
 
 

 
 

 
 
 

อัตราค่าบริการ 

 (ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
เดินทางขัน้ต ่า 6 ท่าน 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 169,000 - บาท 

https://www.booking.com/hotel/it/the-square-milano-duomo.th.html?aid=399937&label=milan-3SW0aZNlrRUNmESD9luEuwS139851690429%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-285284110726%3Akwd-4237924214%3Alp1012728%3Ali%3Adec%3Adm&sid=3099df498a35e6525df6a177c8f43cf6&checkin=2018-09-14&checkout=2018-09-15&ucfs=1&srpvid=f6207683e3d80078&srepoch=1528044681&highlighted_blocks=118819402_91949096_0_2_0&all_sr_blocks=118819402_91949096_0_2_0&bshb=2&room1=A,A&hpos=5&hapos=5&dest_type=city&dest_id=-121726&srfid=7599c820a08c62f36d9775f6681d41f0528d045aX5&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl


 

 

 
 
อัตราค่าบริการรวม 

คา่พาหนะในระหว่างน าเท่ียว (รถ BENZ SPRINTER VIP 12 ท่ีนัง่) พร้อมคนขบัรถคนไทย เส้นทางตามท่ี
ระบใุนรายการ  
รวมคา่น า้มนั ท่ีพกั และคา่อาหารคนขบัรถแล้ว 

คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน ระดบั 4-5 ดาว  จ านวน 7 คืน ตามท่ีระบุในรายการ  
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบุ 
คา่อาหารตามท่ีรายการระบุ 
คา่วีซ่าเชงเก้น แบบปกติ 

 ประกนัอบุตัเิหตแุละสขุภาพในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
            หวัหน้าทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่บตัรโดยสาร โดยสายการบนิไทย ไป-กลบั เส้นทาง กรุงเทพฯ –  มลิาน – กรุงเทพฯ  

คา่ธรรมเนียมท าหนงัสือเดนิทาง 

คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%         
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ / อินเตอร์เน็ต  

คา่ทิปคนขบัรถและหัวหน้าทวัร์  
 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดนิทาง
น้อยกวา่ท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็น สดุวิสยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบนิ เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุ
ภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการประท้วง และ
อ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืน
เงินท่ีท่านช าระมาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงล่วงหน้าก่อน
การเดนิทางและได้รับการยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

พักห้องเดี่ยว ช าระเพิ่มท่านละ 35,000 - บาท 



 

 

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศ 

6. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 
6.1       ท่านท่ีสงสยัวา่อาจจะลกัลอบเข้าเมือง 

6.2       ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  )โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทัวร์ ( 
6.3       เดก็ทารกท่ีอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ 
โปรดแจ้งก่อนสมคัรทวัร์  
6.4       ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง โปรดแจ้งก่อนสมคัรทวัร์ 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการ
เดนิทางของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคาน า้มนัของสายการบนิ 

9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้ส าหรับโฆษณาเท่านัน้   
 

 บริษัท สขุนิยมทัวร์ จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง
เป็นส าคญั หากมีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถูกห้ามออกนอก
ประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 
 
 
 
 
 
 


