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99,800.- 
(มดัจ ำท่ำนละ 30,000.-) 

10 – 19 เมษำยน 2563 

 

วนัแรก  (1): กรงุเทพฯ   – มสักตั  – มิลำน 
วนัท่ีสอง (2): มิลำน – เบอรก์ำโม – เซอรมิ์โอเน่ – ทะเลสำบกำรด์ำ 
วนัท่ีสำม (3): ทะเลสำบกำรด์ำ – โบลซำโน 
วนัท่ีส่ี  (4): โบลซำโน – บริเซน  –  Santa Maddalena – วำล ดิ ฟเุน่ – ออรติ์เซ่ – โบลซำโน 
วนัท่ีห้ำ  (5): โบลซำโน – หบุเขำบรำเอียส – ทะเลสำบมิซูริน่ำ – คอรติ์น่ำ ดอมปำสโซ่ 
วนัท่ีหก  (6): คอรติ์น่ำ ดอมปำสโซ่ – เวโรนำ  
วนัท่ีเจด็ (7): เวโรนำ – ปำรม์ำ – ช้อปป้ิงในฟิเดนซ่ำ เอ้ำทเ์ลท – ตริูน    
วนัท่ีแปด (8): ตริูน – จตรุสั คำสเตลโล – ช้อปป้ิง – มิลำน 
วนัท่ีเก้ำ  (9): มิลำน – ดโูอโม่  – ล่องเรือชมทะเลสำบโคโม่ –  ช้อปป้ิง – สนำมบิน – มสักตั 
วนัท่ีสิบ         (10): มสักตั – กรงุเทพฯ 

 
 

  

 

อิตำลี โดโลไมท ์10 วนั 8 คืน 
 

▪ ขึน้กระเช้ำ Alpe di Siusi ท่ีอทุยำนแห่งชำติ Dolomite เฉพำะเดือนตลุำคมเท่ำนัน้ 
▪ หบุเขำบรำเอียส ประตสูู่ดินแดนใต้ภิภพ 
▪ ชมทศันียภำพอนัสวยงำม ทะเลมิซูริน่ำ 
▪ ชมทะเลสำบกำรด์ำ เมืองเซอรมิ์โอเน่ เมืองสวยระดบั Unesco 
▪ สมัผสั ศิลปะและวฒันธรรม เมืองมรดกโลกท่ี Verona 
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หมายเหตุ : วนัทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง เพราะตรงวนัหยดุ Easter Day Friday - Monday 9- 12 April 2020 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีแรก (1): กรงุเทพฯ   – มสักตั  – มิลำน 
 

06.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิโอมาน แอร ์ ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์T ประตู 
9  
09.10 น.     ออกเดนิทางสู่ มสักตั โดยเทีย่วบนิที ่WY 818 
12.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิมสักตั เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
14.40 น. ออกเดนิทางสู่ มิลำน โดยเทีย่วบนิที ่WY 143 
19.45 น. เดนิทางถงึ มิลำน (Milan) หรอื มลิาโน่ มชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่งหนงั เป็น

เมอืงแห่งแฟชัน่ส าคญัเมอืงหนึ่งของโลก 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Novotel Milan Malpensa Airport หรือเทียบเท่ำ 
  
วนัท่ีสอง (2): มิลำน –เบอรก์ำโม – เซอรมิ์โอเน่ – ทะเลสำบกำรด์ำ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมืองเบอรก์ำโม (Bergamo) (ระยะทาง 51 กม./ ใช้เวลา 1 ชม.) เบอร์กาโมเป็น
เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงนี้มใีจกลางเมอืง 2 แห่งตัง้แต่สมยัศตวรรษ 
1 หรือ 49 ปีก่อนคริสต์ศักราช คือเมืองอัลต้า (เหนือ) “Citta Alta” และเมืองบาสซ่า (ใต้) 
“Bassa Citta” โดยทัง้สองเมอืงเชื่อมต่อกนัดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าและเสน้ทางเดนิป่า เบอรก์าโมนัน้
เป็นเมอืงที่มคีวามส าคญั ทางประวตัิศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์ดยี์ (Lombardy) หนึ่งใน 20 
แควน้ของประเทศอติาล ีมเีมอืงหลวงคอื มลิาน เมอืงเบอรก์าโมยงัถอืว่าเป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีง
เกี่ยวกับบรรยากาศของความเป็นเมืองยุคกลางที่มีเสน่ห์ รวมไปถึงประวัติ ศาสตร์แห่ง
เสยีงเพลง  
น าท่านเยี่ยมชม ย่ำนเมืองเก่ำ “Citta Alta” ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมอืงนัน้ล้อมรอบด้วย
ก าแพงเมอืงแบบเวนิส ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่17  
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ชมย่ำนจตัุรสัเก่ำ เปียสซ่ำ เวค็เคียร ์(Piazza Vecchia ,Old square) ซึ่งเป็นย่านใจกลาง
เมอืงเก่าทีแ่วดลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคารทีแ่สดงออกถงึการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมของ
ยคุกลางและเรเนสซองส ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เซอร์มิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง 91 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.17 นาที) เมืองอัน

เก่าแก่ทีม่อีายุกว่า 2,000 ปี มลีกัษณะภูมมปิระเทศเป็นแหลมทีย่ ื่นออกไป ในทะเลสาบการด์า้ 
ซึง่มคีวามยาวกว่า 55 กโิลเมตรเมอืงนี้จงึถูกขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบ ใหทุ้กท่านไดช้มเมอืง ชม
รอ่งรอยประวตัศิาสตรซ์ากปรกัหกัพงัของตกึและอาคารต่าง  ตัง้แต่สมยัยคุโรมนั   
เดนิทางสู่ ทะเลสำบกำรด์ำ (Lake Garda) (ระยะทาง 55 กม. / ใชเ้วลา 1 ชม.) เป็นทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี ตัง้อยู่ทางตอน
เหนือของอติาล ีระหว่าง Brescia และ เวโรนา 
น าท่านชมทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลสาบ
ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาในกลุ่ม Gruppo de Baldo 
ที่มีรูปร่างแบบฉบับของหุบเขา Moraine ซึ่ง
เกิดจากการละลายของธารน ้าแขง็ ชื่อ Garda 
ทะเลสาบการด์าแห่งนี้เป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีม่ ี
ความหลากหลายของภมูปิระเทศ  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่ทีพ่กั   โรงแรม Poiano Garda Resort หรือเทียบเท่ำ 
 
วนัท่ีสำม (3): ทะเลสำบกำรด์ำ – โบลซำโน 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เ ดิ นท ำ ง สู่  เ มื อ ง โ บ ลซ ำ โ น  (Bolzano) 

(ระยะทาง 147  กม. / ใช้เวลา 2 ชม. 11 นาที) 
เมืองโบรำณ เชิงภเูขำแอลป์โด่งดงัมำตัง้แต่
ยุคโรมนั และรุ่งเรืองในยุคกลำง เป็นเมือง
ประตูสู่ เทือกเขาโดโลไมท์  (Mt. Dolomites) 
ตัง้อยู่ในหุบเขำซ่ึงเป็นแหล่งปลูกผลไม้ท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของยโุรป 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย  น าท่านชม ย่ำนเมืองเก่ำ ทีถู่กอนุรกัษ์ไวอ้ย่างด ีงดงามดว้ยจตุัรสั โบสถ ์วหิารหลายแห่ง เช่น 

วิหำร Duomo ,โบสถ ์Chiesa dei Domenican และ อนุสำวรีย์ท่ีจตัุรสักลำงเมืองPiazza 
delle Erbe หรอืจะเป็น ถนนคนเดิน Piazza Walther  ที่ซึ่งท่านสามารถช้อปป้ิงจุใจไปกับ
แฟชัน่ต่างประเทศและสนิคา้ทีร่ะลกึทอ้งถิน่ 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั   โรงแรม Four Points Sheraton Bolzano Bozen หรือเทียบเท่ำ 
 
 
วนัท่ีส่ี (4): โบลซำโน – บริเซน  –  Santa Maddalena – วำล ดิ ฟเุน่ – ออรติ์เซ่ –  
                              นัง่กระเช้ำขึ้นสู่ยอดเขำอลัเป ดิ ซิอซีู – โบลซำโน 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมืองบริเซน (Brixen) (ระยะทาง 42  กม. / ใชเ้วลา 45 นาท)ี น าท่านไปยงัจดุชม
ววิแสนสวยอกีจดุที ่Santa Maddalena ทีจ่ะเหน็ภาพของโบสถ ์St.Johann church กบัฉาก
หลงัทีเ่ป็นแนวเขาสงู เป็นอกีจดุนึงทีไ่มค่วรพลาด 
จากนั ้นน าท่ านเดินทางผ่ านเส้นทาง
หมู่บ้านแถบ วำล ดิ ฟเุน่ (Val di Funes) 
น าท่านแวะถ่ายรปูกบัยอดเขาแปลกตาอกี
แห่งในโดโลไมท์ อิสระทุกท่านเก็บภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย  เดนิทางสู่เมอืง ออรติ์เซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 31 กม. / ใชเ้วลา 41 นาท)ี เมอืงแห่งศูนยก์ลาง

ของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มเีทอืกเขาล้อมรอบสวยงามยิง่นัก 
เดินทางถึง เมืองออร์ติเซ่ อิสระให้ท่านพกัผ่อนเพลิดเพลิน กับอากาศอันบริสุทธิ ์ชมวิว
ทวิทศัน์ที่สวยงาม น าท่าน นัง่กระเช้ำขึ้นสู่ยอดเขำอลัเป ดิ ซิอูซี (Alpe Di Siusi) ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของเทอืกเขา โดโล ไมท์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา
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พกัผ่อนมากมาย มคีวามสูง 2,350 เมตรจาระดบัน ้าทะเล เมื่อขึน้ไปขา้งบนแลว้ ท่านจะได้พบ
กบัความงดงามอนัประหลาด มหศัจรรยข์องดนิแดนเทอืกเขาโดโลไมท ์จากมุมสูงรอบดา้น ชม
ทศันียภาพอนัยิง่ ใหญ่ของหุบเขาโตรกผา เทอืกเขา ทีม่รีปูทรงประหลาดยอดเขาแหลมชนั ซึง่
ทีแ่ห่งนี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ. 2009 จดุเด่นคอื ม ีเสน้ทางเดนิลดัเลาะสู่
จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมเีวลาเก็บภาพสวยๆ อันประทบัใจก่อน ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจ  กับ
บรรยากาศสุดทีจ่ะบรรยาย อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรปูตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้า
กลบัลงมาสู่ดา้นล่าง  
 หมายเหตุ : การนัง่กระเชา้ หากสภาพอากาศไมอ่ านวยหรอืมเีหตุขดัขอ้งไมส่ามารถขึน้ได ้ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดให้นัง่กระเช้าเพื่อความ
ปลอดภยั 
เดนิทางสู่ เมืองโบลซำโน (Bolzano) (ระยะทาง 41 กม. 
/ ใชเ้วลา 36 นาท)ี เมอืงโบราณ เชงิภเูขาแอลป์โด่งดงัมา
ตัง้แต่ยุคโรมนั และรุ่งเรอืงในยุคกลาง เป็นเมืองประตูสู่
เทือกเขำโดโลไมท ์(Mt. Dolomites) ตัง้อยูใ่นหุบเขาซึง่
เป็นแหล่งปลกูผลไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดของยโุรป  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั   โรงแรม Four Points Sheraton Bolzano Bozen หรือเทียบเท่ำ 
 
วนัท่ีห้ำ (5): โบลซำโน – หบุเขำบรำเอียส – ทะเลสำบมิซูริน่ำ – คอรติ์น่ำ ดอมปำสโซ่ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ หบุเขำบรำเอียส (Braies Valley) (ระยะทาง 97 กม. / ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาท)ี แวะ

ถ่ายรปูกบั ทะเลสำบบรำเอียส (Braies Lake) ทะเลสาบสเีขยีวมรกตทีร่ายลอ้มไปดว้ยป่าสน
แห่งเทอืกเขาแอลป์ในระดบัความสงู 1,496 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เดนิเล่นชมความงามของ
ทะเลสาบโดยรอบ 
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    เดินทางสู่  ทะเลสำบมิซูริน่ำ (Misurina Lake) (ระยะทาง  31 กม . / ใช้เวลา 30 นาที)  
ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในหุบเชาแห่งแคว้นเวเน็ตโต้ (Veneto) ในอิตาลี นอกจาก
ทะเลสาบที่สวยงามแล้วท่านยงัจะได้สมัผสัอากาศบรสิุทธิท์ี่มกีารวจิยัว่าอากาศบรเิวณน้ีมคี่า
ความบรสิุทธิท์ีส่งูมากจนท าใหถู้กเลอืกเป็นทีต่ ัง้ศูนยบ์ าบดัโรคหอบหดืในเดก็แห่งเดยีวในอติาลี
ดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย เดนิทางสู่ เมืองคอรติ์น่ำ ดอมปำสโซ่ (Cortina D’Ampezzo) (ระยะทาง 31 กม. / ใช้เวลา 

30 นาที)  เมืองสกีรีสอร์ท ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น  Best of The 
Alps เพยีงแห่งเดยีวของอติาลทีี่ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกรีสีอรท์ที่ดทีี่สุดในโลก 
เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานทีถ่่ายท า
ภาพยนตร ์เจมส ์บอนด ์007 ตอน For Your Eye Only เมอืงนี้อยูส่งูจากน ้าทะเล 1,219 เมตร 
ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทอืกเขาโดโลไมท ์เป็นสถานทีต่ากอากาศตลอดปีของ
ชนชัน้สูง และบรรดาหนุ่มสาว ที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อเล่นสกีเท่านัน้ แต่ในหน้าร้อนมกันิยม
ท่องเทีย่วแบบ Hiking ปีนเขาชมทวิทศัน์ทีม่ชีื่อเสยีง 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั   โรงแรม Hotel Ambra Cortina หรือเทียบเท่ำ 
วนัท่ีหก (6): คอรติ์น่ำ ดอมปำสโซ่ – เวโรนำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  เดนิทางสู่ เมืองเวโรนำ (Verona) (ระยะทาง 265 กม. / ใชเ้วลา 3 ชม.) เมอืงดงัจากนิยายรกั
อมตะที่มเีค้าเรื่องความจรงิของการขดัแย้งกนัของ 2 ตระกูลอทิธพิลของเมอืงนี้ โรมโิอและจู
เลยีส ฝีมอืการประพนัธข์อง วลิเลยีม เชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษ ทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก น าท่านเดนิ
ผ่าน อารนีา Arena สนามกฬีาโรมนัโบราณที่ยงัคงความสมบูรณ์แบบไวไ้ม่ดอ้ยไปกว่าโคลอส
เซีย่ม ทีก่รงุโรม  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บ่าย น าท่านเดนิชมตวัเมอืงเก่าของ เวโรนำ สู่ บ้ำนจเูลียส ทีท่่านจะได้

เหน็ระเบยีงทีโ่รมโิอปีนป่ายเขา้พบกบัจเูลยีส นางอนัเป็นทีร่กั และ
ยงัมรีปูปฏมิากรรมจเูลยีสตัง้ไวใ้หน้ักท่องเที่ยวไดส้มัผสัหวัใจรกัอนั
ยิง่ใหญ่ของเธอ ชม ย่ำนเมืองเก่ำ ที่ยงัคงสภาพบ้านเรอืนแบบ
โบราณ  ชม จตุรสัเออรเ์บ ทีร่ายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์, วงัเก่าของ
ตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง
สนิค้าที่ระลกึ และสนิค้าแบรนด์เนมที่มใีห้เลอืกอย่างมากมายตาม
อธัยาศยับรเิวณจตุัรสัเมอืงเก่า 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั   โรงแรม Crowne Plaza Verona Fiera หรือเทียบเท่ำ 
 
วนัท่ีเจด็ (7): เวโรนำ – ปำรม์ำ – ช้อปป้ิงในฟิเดนซ่ำ เอ้ำทเ์ลท – ตริูน   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  เดนิทางสู่ เมืองปำรม์ำ (Parma) (ระยะทาง 158 กม. / ใชเ้วลา 1 ชม. 53 นาท)ี เมอืงที่

น่าสนใจเมอืงหนึ่งในประเทศอติาล ีและเมอืงนี้กโ็ด่งดงัเรือ่งอาหารตดิอนัดบัตน้ๆของอติาล ีใน
ถิน่น้ีถอืเป็นแหล่งผลติ ชสีพาเมซาน ทีช่าวอติาเลีย่นหลายคนนิยมทาน ถอืเป็นชสียอดนิยม
ชนิดหนึ่ง รวมทัง้เป็นแหล่งผลติแฮม Parma Ham หลายชนิดอกีดว้ย  

10.00 น. เดนิทางถึง เมืองปำรม์ำ / ผ่ำนชม บริเวณจตัุรสักลำงเมืองปิอำซซ่ำ กำริบลัดี (Piazza 
Garibaldi) ที่มีอนุสรณ์ของท่านนายพล จู
เซปเป การิบัลดี (Giuseppe Garibaldi) ผู้
ต่อสู้เพื่อรวมประเทศอิตาลีเข้าด้วยกัน ตัง้
เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าลาน แวะถ่ายรูปกบั ชม
โบสถ์ประจ ำ เมืองปำร์มำ (Duomo Di 
Parma)  ชมสถาปตัยกรรมภายในโบสถ์ที่มี
ภาพเขยีนเฟรสโก ้(Fresco) บนผนงัและลวดลายแกะสลกับนเพดานทีส่วยงามมากมาย   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (เมนู ปำรม่์ำ แฮม)  
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บ่าย  น าท่านออกเดนิทางไป ช้อปป้ิงในฟิเดนซ่ำ เอ้ำเลท  http://www.fidenzavillage.com/ อกี
หนึ่งชคิเอา้ทเ์ลททีม่แีบรนดเ์นมมากมายใหท้่านเลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  

  อิสระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงในฟิเดนซ่ำ เอ้ำทเ์ลท  
เดนิทางสู่ เมืองตูริน (Turin) หรือโตริโน่ (Torino) (ระยะทาง 62 กม. / ใชเ้วลา 1 ชม.) อดตี
เมอืงหลวงเก่าแกของประเทศอติาล ีปจัจุบนัเป็นเมอืงหลวงของแควน้ปิเอดมอนต์ ซึ่งในอดตี
เคยทีป่ระทบักษตัรยิแ์ห่งแควน้ซาวอย (Savoy) มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1574  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั   โรงแรม  Novotel Turin หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีแปด (8): ตริูน – จตรุสั คำสเตลโล – ช้อปป้ิง – มิลำน  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
  

น าท่านสู่ จตุรสั คำสเตลโล ศุนยก์ลางของเมอืงตูรนิ น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงตูรนิ ถ่ายรปูกบั  
ดโูอโม่ หรอืมหาวหิารประจ าเมอืงตูรนิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  จำกนัน้อิสระให้ท่ำนเดินเล่นช้อปป้ิงท่ีเมืองตริูนตำมอธัยำศยั  

เดนิทางสู่ กรงุมิลำน (ระยะทาง 84 กม. / ใชเ้วลา 1 ชม. 47 นาท)ี เมอืงศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกจิทีส่ าคญัของอติาล ีเมอืงทีข่ ึน้ชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่  

 
 
 
 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารไทย  
เขา้สู่ทีพ่กั   โรงแรม Doubletree by Hilton Milan หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีเก้ำ (9): มิลำน – ดโูอโม่  – ล่องเรือชมทะเลสำบโคโม่–  ช้อปป้ิง – สนำมบิน – มสักตั 
 

http://www.fidenzavillage.com/


   
 
 
 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
 9 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ ป้อมปรำกำร (Sforza Castle) แห่งมลิานทีถ่อืว่าใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิานต่อมาไดม้กีารบูรณะเพิม่เตมิในช่วง 
ศตวรรษที ่16 ละ 17 ปจัจบุนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ 
น าท่านแวะถ่ายรูป  ดูโอโม่หรือมหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (Duomo di Milano) เป็น
สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของเมอืงมลิาน และเป็นวหิารหนิอ่อนสถาปตัยกรรมโกธกิทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ใน  โลก ซึ่งใช้เวลา สร้างนานถึง 500 ปี ลกัษณะเด่นของวหิารที่นอกเหนือจากความวจิติร
งดงามแลว้ ยงั  ประดบัประดา ไปดว้ยรปูป ัน้นบักว่า 3000 รปู ทีส่วยงามไมแ่พก้นั 

 
 

 

ผ่านชม โรงละครลำสกำล่ำ (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมอืงมลิานมากว่า 230 ปี 
เป็นสถานทีแ่สดงโชวช์ื่อดงัมากมาย  

 น าท่าน ช้อปป้ิงภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมำนูเอล 2   ช้อปป้ิงอาเขตที่
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนัง่เล่นของเมืองมิลาน เพราะ
นอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ 
ที่ท่านสามารถนัง่จิบคาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทนัสมยั หรือหากท่านไม่
ต้องการชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟ กค็วรทีจ่ะต้องไปเดนิเล่นชมความงดงามของอาคารหลงันี้ให้
ได ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย เดนิทางสู่ ทะเลสำบโคโม (Lake Como) (ระยะทาง 83 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาท)ี เป็น

ทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของอติาล ีแต่มชีื่อเสยีงดา้นความสวยงามมาเป็นอนัดบั
หนึ่ง ซึง่รอบๆทะเลสาบจะมเีมอืงตากอากาศ
กระจายตัวอยู่หลายๆเมอืงที่เป็นที่นิยมทัง้
กับชาวอิตาลีและชาวต่างชาติ  น าท่าน 
ล่องเรือชมทะเลสำบโคโม่ ที่ล้อมรอบดว้ย
ภูเขาสูงที่ยงัมปี่าไม้เขยีวชอุ่ม หลายจุดบน



   
 
 
 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
 10 

ชายฝ ัง่เป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม มเีทอืก เขาแอลป์ยาวเหยยีดสุดสายตาเป็น
ก าแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี เทอืกเขาแอลป์นัน้มี
หมิะปกคลุมอยู่ตลอดปีจงึท าใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา นี่คอืจุดดงึดูดใหผู้ค้นจากทัว่
โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่วพกัผ่อนกนัอยา่งไมข่าดสาย  

18.00 น. เดนิทางสู่สนามบนิ (เพื่อความสะดวกในการท า tax refund ไมร่วมอาหารเยน็ในรายการ) 
22.05 น. ออกเดนิทางสู่ มสักตั โดยเทีย่วบนิที ่WY 144 
 

วนัท่ีสิบ (10): มสักตั – กรงุเทพฯ 
 

06.40 น.  เดนิทางถงึ มสักตั เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
09.00 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่WY 815 
18.00 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ..พรอ้มความประทบัใจ  
 

************************************************ 
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อตัรำค่ำบริกำรทวัรอิ์ตำลี โดโลไมท ์10 วนั (WY) 
 

 

อตัรำน้ีรวม 1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิและคา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีร่ะบุ
ในรายการ 

2. คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้ และเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกทีศ่นูยย์ืน่วซี่า 
3. คา่พาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. คา่ทปิพนกังานขบัรถ 
5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และคา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
7. คา่ทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 
8. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
9. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
10. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
11. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
12. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อทา่น ตลอดการเดนิทาง 
13. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล ตลอดการ

เดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
14. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ ส าหรบั

ถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
15. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (จากคา่บรกิาร)        

อตัรำน้ีไม่
รวม 

1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ประมาณ 1,000 บาท / ทา่น ตลอดการเดนิทาง 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  
4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม   

เงื่อนไข 
กำรส ำรอง
ท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนัง่ มดัจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    
 งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกกำรเดินทำง 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ าภายใน 
15 วนัท าการ  
       - เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  

รำยละเอียดอตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ   99,800.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน มเีตยีง) ท่านละ   97,800.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน เสรมิเตยีง) ท่านละ   95,800.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่จากค่าทวัรท์่านละ   22,000.- 
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       - ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
กรณีผูเ้ดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผูม้ดัจองภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึ
ประเทศไทย 
       - เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไมห่กัคา่ใชจ้่าย  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 15,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 30,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 75% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนดั
หยดุงาน ภยัธรรมชาต ิสภาพภมูอิากาศ การกอ่จลาจล อุบตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะ
รกัษา ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ   
2.เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื
ใน กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ๆ ทีท่างทวัรจ์ดัให ้  
3. รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคาทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากทางบรษิทั ฯ และทางต่างประเทศ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้
ส ารองทีน่ัง่กบัสายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัรวมถงึรา้นอาหารและเมนูอาหาร อยา่งไรกต็ามรายการนี้อาจจะปรบัเปลีย่นแปลง
ไดต้ามความ เหมาะสม  
4.หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิ คา่ทวัรท์ีท่า่นช าระแลว้   
5. หากวนัเดนิทางหนัง สอืเดนิทางของท่านช ารุด (อาท ิขาด เปียกน ้า) ทางสายการบนิไม่อนุญาต ใหเ้ดนิทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบทกุกรณี 
 

11 หลกัฐำนกำรเงิน :  บญัชีออมทรพัย ์(กรณุำเตรียมให้ถกูต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ 

Statement เป็นบญัชีออมทรพัย ์ทัง้สองอย่ำงน้ีต้องเป็นเลขท่ีบญัชีเล่มเดียวกนั) 

- หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีจ่ะยืน่วซี่า ใชส้กุลเงนิ บาท
หรอืยโูร 

-  Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน นบัขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซี่า มยีอดเงนิสุดทา้ยไมต่ ่ากว่า 100,000 บาท
ต่อการรบัรอง 1 ท่าน ใหส้มเหตุสมผลต่อการยืน่วซี่า และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่้าวขา้มเดอืน (กรณุา
อบัเดทบญัชก่ีอนท าการขอ Statement  7 วนัก่อนยืน่วซ่ีาโดยการฝากเขา้หรอืถอนออกใหม้ยีอดปจัจบุนั) 

หมำยเหต ุหำกต้องกำรรบัรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครวั ต้องเตรียมเอกสำรดงัน้ี 
- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบญัชี รบัรองค่าใช้จ่ายให้ใคร 

(ตอ้งระบุชื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย)  
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- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์
ว่าเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั 

กรณีนำยจ้ำงรบัรองค่ำใช้จ่ำยให้ลกูจ้ำง 
- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้บัรองค่าใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 
 


