
 

 
BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS (TG) 

เส้นทางเจาะลึก 

อิตาลี(เหนือ) 
10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS(TG)(บนิตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> โปรแกรมจดัเตม็ สวยทุกท่ี ใหท่้านเท่ียวเตม็อ่ิม 

>> ชมรูปแกะสลัก David รูปต้นแบบ ( Original)  ฝีมือ มิเคลันเจโล  

>> ชมหมู่บา้น Cinque Terre หมู่บา้นริมหน้าผา ท่ีสวยท่ีสดุในโลก  
>> เกาะ Burano เกาะสีสนัลกูกวาด  สวยมากห้ามพลาด !!  
>> ชมหมู่บา้น Bellagio  ในทะเลสาบโคโม่ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุในอิตาลี   
>> ชมเมือง Venice มหานครลอยน้ําสดุโรแมนติค 
>> หมู่บา้น Portofino ริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 
>> ชมเมือง Florence เมืองทีว่่ากนัว่าสวยทีส่ดุในอิตาลี  
>> ชมหอเอน Pisa Tower หอระฆงัสดุมหศัจรรย ์ 
>> ชมเมือง Bologna หน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของอิตาลี  
>> ชมพิพิธภณัฑ ์Enzo Ferrari Museum หนึง่ในพิพิธภณัฑร์ถทีดี่ทีส่ดุของโลก 
>> เมือง Verona ต้นกาํเนิดนิยายสดุโรแมนติค โรมิโอ & จเูลียต 

>> ชมเมือง Milan  เมืองแห่งแฟชัน่ของโลก 
>> ชมทะเลสาบ Como Lake ทะเลสาบท่ีได้ขึน้ช่ือว่าสวยท่ีสดุของอิตาลี 
>> ล่องเรือ Gondola เกาะเวนิส สดุโรแมนติค 
 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

พิเศษเมนู 

สเตก็ / Sea Food / พิซซ่า /สปาเก็ตตี้  /อาหารไทย / ไวน ์ 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า 

แจกนํ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 

กาํหนดการเดนิทาง 

7 – 16 กมุภาพนัธ์ 2563 

19 – 28 มีนาคม 2563 

17 – 26 เมษายน 2563 

1 - 10 พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน) 

5 – 14 มิถุนายน 2563 
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รายละเอยีดการเดินทาง         

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 

 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที่สอง (2)  มิลาน (อติาล)ี -  ปอร์โตฟิโน่ - ปิซ่า 

00.40 น. ออกเดินทางบินเมืองมิลาน  ประเทศอติาล ีโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 940 

07.35 น. เดินทางถึงเมืองมิลานประเทศอติาล ีจากนั้นนาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้  นาํท่านเดินทางสู่ตอนใตข้องเมืองมิลาน นาํท่านเดินทางสู่เมืองซานตามาการิต้า (SANTA 

MARGHERITA LIGURE) ( ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม. 30 นาที)  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านเดินทางโดยเรือสู่ ปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) หมู่บา้นประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ท

เมืองสวรรคส์าํหรับนกัท่องเท่ียวในเมืองเจนวัของอิตาเล่ียน ริเวยีร่า ลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเล็กๆท่ีอยูท่่ามกลาง

เมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยๆมากมาย โอบลอ้มอ่าวท่ีมีเรือยอร์ช จอดเรียงรายอยา่งเป็นระเบียบความ

สวยงามของท่ีน่ีนั้นถึงกบัทาํใหบ้ริษทัในเครือวอลทดิ์สนีย ์(WALT DISNEY) ตอ้งขอจาํลองไปไวส้วน

สนุกดิสนียซี์ (DISNEYSEA) ในประเทศญ่ีปุ่นเลยทีเดียว ใหเ้ดินพกัผอ่นอยา่งสบายอารมณ์ ด่ืมดํ่ากบั

บรรยากาศสบายๆฟังเสียงคล่ืน ชมท่าเรือยอร์ช สัมผสัวถีิชิวติริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรือนกัท่านยงัสามารถ

เท่ียวชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 เป็นโบสถท่ี์มีขนาดไม่

ใหญ่โตหากเป่ียมดว้ยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนท่ีใด หากพอมีเวลาท่านยงัสามารถข้ึนไปชม ป้อม 

CASTELLO BROWN ซ่ึงเป็นทั้งปราสาท และเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึกตั้งแต่สมยั ค.ศ.ท่ี 16 

ปัจจุบนัเป็นพิพธิภณัฑ ์และยงัเป็นจุดชมววิของเมืองแบบ PANORAMA เห็นทั้งเมืองท่าเรือ และทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนไดช้ดัเจน 

 
อิสระใหท้่านเดินเล่มชมเมืองตามอธัยาศยั  จากนั้นนาํไดเ้วลาทุกท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือซานตามาการิต้า 

(SANTA MARGHERITA LIGURE) นาํท่านข้ึนรถโคช้ออกเดินทางสู่เมือง ปิซ่า(PISA)  ในแควน้ 

TUSCANY ( ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 45 นาที) ระหวา่งเส้นทางผา่นเมืองนอ้ยใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่น

เนินเขาเลาะริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

ทีพ่กั           ALLEGROITALIA PISA TOWER PLAZA หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว (พกั 2 คืน) 

วนัที่สาม (3)  ปิซ่า - ลา สเปเซีย - น่ังรถไฟชมหมู่บ้าน ชิงเกว่ แตร์เร - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. ) เมืองท่าท่ีเป็นประตูสู่ 5 

หมู่บา้นริมทะเลท่ีสวยท่ีสุดในโลก นาํท่านนัง่รถไฟ สู่ เมืองชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บา้น

เล็กๆท่ีตั้งอยูบ่น ชายฝ่ังริเวยีร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายวา่ หา้ดินแดน(FIVE LANDS) 

ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่งไดแ้ก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. 

MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน

แห่งชาติฯ และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกด้ว้ย (UNESCO)  นาํท่านชมหมู่บา้น 

RIOMAGGIORE ,VERNAZZA ,MANAROL คือ 3 หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดใน 5 หมู่บา้น   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
จากนั้นนาํคณะเดินทางกลบัสู่เมืองปิซ่า (Pisa) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. ) นาํท่านชม หอเอนเมืองปิ

ซา ( 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก)  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เร่ิมสร้างเม่ือ

ค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างตอ้งหยุดชะงกัลงเม่ือก่อสร้างไปไดป้ระมาณ 4-5 ชั้น เน่ืองจากพื้นดินใตอ้าคารเร่ิม

ยุบลงจากการท่ีรากฐานของอาคารไม่มัน่คงพออย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จส้ิน

เรียบร้อยเม่ือปีค.ศ.1350 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงบางส่วนของโครงสร้างดา้นบนไปจากแผนผงัเดิมเพื่อถ่วงดุล

กบักรเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งส้ิน  176  ปี แต่ตวัหอก็ยงัเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14 ฟุต 

สําหรับหอเอนปิซ่าน้ีภายในมีเสาหินอ่อนท่ีสลกัลวดลายดว้ยฝีมือจิตรกรช่ือดงัแห่งยุคไดส้ลกัลวดลายไว้

สวยงามมาก  ณ  ท่ีหอเอนปิซ่าแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีกาลิเลโอข้ึนไปทาํการทดลองทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัแรง

ดึงดูดของโลก   
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั           ALLEGROITALIA PISA TOWER PLAZA หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ส่ี (4) ปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - ชมเมือง - ประตมิากรรมรูปป้ันเดวดิ (Original) – จุดชมววิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) ( ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 15 

นาที) เมืองสวยอนัดับ 1 ของอติาล ีเมืองทีไ่ด้ขึน้ช่ือว่าหากมาอติาลแีล้วไม่ได้มาเยือนฟลอเรนซ์กเ็หมือนว่ายัง

มาไม่ถึงอติาลอีย่างแท้จริง  เมืองเก่าท่ีมีความเจริญสูงสุดในศตวรรษท่ี 13-16 เมืองท่ีถือเป็นตน้กาํเนิดของ

ชาวอิตาลี เป็นเมืองท่ียงัคงความสวยงามและมีการอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี เมืองทั้งเมืองเต็มไปดว้ยศิลปะ 

โดยเฉพาะศิลปะยคุเรเนสซองส์เป็นยคุท่ีศิลปะเฟ่ืองฟูท่ีสุด โดยท่ีน่ียงัเป็นเมืองเกิดของเหล่าศิลปินอจัฉริยะ

ของโลกมากมายไม่วา่จะเป็น  ลีโอนาโด ดาวนิช่ี,ไมเคิลแองเจิลโล,กาลิเลโอ ,ดงัเต,้และศิลปินช่ือดงัอีก

มากมาย จึงถือวา่เป็นเมืองท่ีมีความสาํคญั และเป็นเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกอยากมาเยอืนสักคร้ังหน่ึง

ในชีวติ เป็นเมืองท่ีวา่กนัวา่มีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศอิตาลี นาํท่าน ชมจตุรัสซินยอเรตตา 

จตุรัสกลางเมืองซ่ึงปัจจุบนัเป็นศาลาวา่การเมือง ณ จตุรัสแห่งน้ีท่านจะไดพ้บกบัศิลปะมากมาย อาทิเช่น รูป

ป้ันเดวดิจําลอง ท่ีเหมือนของจริงทุกประการชมสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นของเมืองและไม่มีท่ีไหนเหมือน 

มหาวหิารซานตามาเรีย เดลฟิออเร  มหาวิหารท่ีมียอดโดมขนาดใหญ่เป็นอีกหน่ึงสัญญาลกัษณ์ของเมือง หอ

ศีลจุ่มทีม่ีความสวยความงาม ชมสะพานเวคคิโอ หรือสะพานทองคาํ สะพานขา้มแม่นํ้าอาร์โน แห่งแรกของ

เมือง พพิธิภัณฑ์อุมฟิช่ี พิพิธภณัฑท่ี์เก็บศิลปะยคุเรเนสซองส์ไวเ้ยอะท่ีสุดในโลก ท่านจะพบกบัรูปป้ัน

BEAUTIIFUL NORTH  ITALY 10 DAYS (TG) เจาะลึก อิตาลี (เหนือ) 10 วนั               5 | P a g e  
 



บุคคลสาํคญัของเมืองมากมายท่ีดา้นนอกของพิพิธภณัฑ ์อิสระใหทุ้กท่านถ่ายรูป หรือเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้

มากมาย ตามอธัยาศยั   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นนาํท่านสู่ Accademia Gallery  ท่ีตั้งปัจจุบนัของ ประติมากรรมเดวดิ (David) เป็นหินอ่อน

แกะสลกัรูป พระเจา้เดวิด (King David) ตามตาํนานในคมัภีร์ไบเบิล ลกัษณะเป็นชายหนุ่มยนืเปลือยกาย 

แสดงใหเ้ห็นถึงความแขง็แรงและความงดงามของร่างกายมนุษย ์โดยศิลปินช่ือ มิเคลนัเจโล โดยเร่ิม

แกะสลกัเดวดิในปี 1501 สูง 14 ฟุต 3 น้ิว โดยใชหิ้นอ่อนสีขาวมาจากเมืองคาร์รารา (Carrara) แควน้ทสัคานี

ของอิตาลี ประติมากรรมเดวิดเป็นรูปป้ันนบัเป็นผลงานช้ินเอกท่ีแสดงถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะในยคุ 

"ฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการ” (Renaissance) ถือเป็นอีกหน่ึงผลงานของมิเคลนัเจโล ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมาก จนทาํ

ใหผู้ค้นจากทัว่โลกอยากมาชมผลงานประติมากรรมเดวดิใหไ้ดส้ักคร้ังในชีวติ  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เนิน

เขา Piazzale Michelangelo เพื่อชมววิของเมือง Florence ท่ีนกัท่องเท่ียวรวมไปถึงชาว Florence เอง มกั

ข้ึนมาชมบรรยากาศในมุมสูงของเมือง ซ่ึงจะเห็นหลงัคาสีแดงของอาคารบา้นเรือนต่างๆ รวมไปถึง Duomo 

เรียงรายกนัเป็นแนวสวยงามยิง่นกั อิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่กั          HILTON FLORENCE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   

วนัทีห้่า (5) ฟลอเรนซ์ - โมเดน่า - พพิธิภณัฑ์รถเฟอร์ร่าร่ี  - โบโลญญ่า - เมสเตร้ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา (Modena) ( ระยะทาง 135 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.45 ชม.) เป็นท่ีตั้งของ

พิพิธภณัฑ ์Enzo Ferrari Museum (MEF) เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2014 ซ่ึง

ตรงกบัวนัเกิดของ Enzo Ferrari ผูก่้อตั้งแบรนด ์Ferrari ซ่ึงเกิดเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 1898 หรือเม่ือกวา่ 

118 ปีท่ีแลว้ นาํคณะเขา้ชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซ่ึงพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจดัแสดงยนตรกรรมท่ีมี

ความสาํคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตท่ี Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิต

ข้ึนมาตลอดช่วงเวลาท่ีเขามีชีวติอยู ่พร้อมกบัจดัแสดงวดีีโอบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของแบรนดม์า้

ลาํพองอยา่งละเอียดทุกแง่มุม MEF ถือเป็นพิพิธภณัฑ ์Ferrari แห่งท่ีสองในโลก โดยแห่งแรกตั้งอยูใ่นเมือง

มาราเนลโล เปิดทาํการเม่ืองเดือนกุมภาพนัธ์ปี 1990 พิพิธภณัฑใ์นเมืองโมเดน่า ถูกออกแบบใหส้ามารถ

หมุนเวยีนการจดัแสดงไดโ้ดยเนน้ท่ีตวัผูก่้อตั้ง Enzo Ferrari เป็นหลกั  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง

โบโลญญ่า (Bologna) ( ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที) เมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงทาง 

ดา้นท่องเท่ียว และเป็นเมืองหลวงของแควน้ เอมีเลีย – โรมญัญา (Emilia-Romagna) เป็น 1ใน 20 แควน้ของ

ประเทศอิตาลี โดยตวัเมืองนั้นตัง่อยูใ่นหุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลโดยตั้งอยูร่ะหวา่งแม่นํ้า

โป กบั เทือกเขาแอเพนไนน์นอกจากน้ีแลว้เมืองโบโลญญ่ายงัเป็นหน่ึงในเมืองยคุกลางท่ีไดรั้บการเก็บรักษา

ไวดี้ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านชมเมืองโบโลญญ่า โดยเร่ิมจาก เปียสซ่า มจัโจเล่ (Piazza Maggiore) จตุัรัสขนาดใหญ่ ท่ีตั้งอยูใ่นใจ

กลางของส่วนเมืองเก่า ท่ีลอ้มรอบดว้ยโบสถซ์าน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิต้ีฮอลล ์(City 

Hall ) ลานนํ้าพุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo del 

Podesta) นาํท่านถ่ายรูปกบั 2 หอคอย อสิเนล่ี (Tower of the Asinelli) และ หอคอยการิเซนดา (Tower of the 

Garisenda) ซ่ึงบางคร้ังมกันิยมเรียกกนัวา่ อาคารหอคอยคู่ (Two Towers) หรือ อาคารโบโลญญ่า (Towers of 

Bologna) เป็นสัญลกัษณ์หลกัของเมืองโบโลญญ่า ซ่ึงคาดวา่ถูกสร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1109 -1119 โดย

หอคอยเดล่ี อสิเนล่ีนั้นมีความสูงประมาณ 97.20 เมตร (330 ฟุต) ส่วนหอคอยการิเซนดานั้นมีความสูง 

ประมาณ 47 เมตร (162 ฟุต) อิสระใหท้่านเดินเลือกซ้ือของฝากหรือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมือง เมสเตร้ (Mestre)  เมืองแผน่ดินใหญ่ทางภาคตะวนัออกของประเทศ 

ถือเป็นเมืองหนา้ด่านก่อนเขา้สู่เกาะเวนิส ( ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 45 นาที) 

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั         NH VENEZIA LAGUNA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว (พกั 2 คืน) 

BEAUTIIFUL NORTH  ITALY 10 DAYS (TG) เจาะลึก อิตาลี (เหนือ) 10 วนั               7 | P a g e  
 



วนัที่หก (6)  เมสเตร้ -  เกาะบูราโน่ - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า -  เมสเตร้ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
จากนั้นนาํท่าเดินทางสู่ท่าเรือนาํท่านสู่หมู่เกาะ บูราโน่ (Burano) (คนไทยไปนอ้ยมาก เรารับประกนัวา่

สวยมาก)หมู่เกาะเล็กๆสีลูกกวาดหลากสีสัน อยูห่่างจากเกาะเวนิสประมาณ 10 กิโลเมตร ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจ

กบับา้นเรือนท่ีมีสีสันฉูดฉาด น่ารักๆ นาํท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั นาํท่านนัง่เรือกลบัมาสู่ เกาะเวนิส  

เมืองทีไ่ด้รับการยอมรับว่าติดอนัดับความโรมแมนตคิของโลก ใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาที เกาะซานมาร์

โค ศูนยก์ลางของนครเวนิสระหวา่งทางท่านจะไดช้มอนุสาวรียข์องพระเจา้วคิเตอร์เอมานูเอลท่ี 2 บิดาของ

ชาวอิตาเล่ียน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ใหท้่านไดถ่้ายภาพคู่กบัสะพานถอนหายใจหรือสะพานสะอืน้ ท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเป็น

ท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันั้นอีก

ดว้ย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์โค ท่ีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลงั สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ อิสระ

เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั อาทิ เคร่ืองแกว้มูราโน่ ตน้ตาํรับของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ 

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละช้ินมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นท่ียอมรับจาก

นกัท่องเท่ียวทัว่โลก 

แถมพเิศษ!!  ล่องเรือกอนโดล่า ชมววิเมืองของเวนิส ซ่ึงว่ากนัว่าหากมาเวนิส แล้วไม่ได้ล่องเรือกอนโดล่ากเ็หมือนว่ามาไม่

ถึงเวนิสอย่างแท้จริง   

หมายแหตุ :รายการนีอ้าจมีความจําเป็นทีจ่ะต้องงดการล่องเรืออนัเน่ืองมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่

เอือ้อาํนวยหรือเป็นช่วงเทศกาลสําคญัต่างๆบนเกาะเวนิส    
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จากนั้นไดเ้วลานาํท่านนัง่เรือกลบัสู่แผน่ดินใหญ่สู่เมสเตร้  

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั         NH VENEZIA LAGUNA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  

วนัที่เจด็(7) เมสเตร้ - เวโรน่า -  มิลาน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) (ระยะทางจาก 110 กม.ใชเ้วลาประมาณ  1 ชม. 30 นาที) เป็น

เมืองเก่าแก่อีกเมืองของอิตาลี ท่ีเป็นตน้กาํเนิดนิยายรักสุดโรแมนติค โรมีโอ& จูเลียต นาํท่านเขา้สู่เขตเมือง

เก่าของเวโรน่า นาํท่านถ่ายรูปกบั สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม ท่ีมีอายกุวา่ 2,000 ปี จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปดา้น

นอกกบับา้นเลขท่ี 23 ของจูเลียต ซ่ึงเป็นบา้นท่ีของหญิงสาวในนวนิยายดนัโด่งดงัของท่าน วลิเลียม เชกส

เปียร์ นกักวแีละนกัเขียนชาวองักฤษ ท่ีไดเ้ดินทางมาพกัเมืองเวโรน่า ดว้ยบรรยากาศ บา้นเรือนท่ีสวยงาม โร

แมนติค ทาํให ้เชกสเปียร์ไดแ้ต่งนิยายของความรักหนุ่มสาวในตระกลูเวโรน่าข้ึนมา ซ่ึงก็คือเร่ือง โรมิโอ&จู

เลียต ข้ึนในปี ค.ศ.1595 จนมีชีช่ือเสียงโด่งดงัมาก จากนั้นใหท้่านอิสระเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองเวโร

น่า 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง มลิาน (MILAN) (ระยะทางจาก 155 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เมือง

สาํคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูใ่นแควน้ท่ีราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และ

ศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอนและ โรม 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
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นาํท่านเดินทางเขา้สู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวหิารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) อิสระใหท้่านเดิน

เล่นชมเมือง หรือวา่เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม  สินคา้พื้นเมือง หรือของท่ีระลึกต่างๆ ตามอธัยาศยั 

 
คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั          DOUBLETREE BY HILTON MILAN HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว (พกั 2คืน) 

วนัทีแ่ปด (8)  มิลาน - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจโิอ - เมืองโคโม่ - มิลาน  

เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como)  (ระยะทางจาก 55 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 

ทะเลสาบท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่สวยท่ีสุดในประเทศอิตาลี นาํท่านน่ังเรือ ferry ขา้มไปยงัหมู่บา้น เบลลาจิโอ 

(Bellagio) หมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัและไดรั้บการยอมรับวา่สวยงามท่ีสุดในทะเลสาบโคโม่ เป็นหมู่บา้น

ท่ีมีบุคคลมีช่ือเสียง มหาเศรษฐีต่างมาซ้ือบา้นพกัหมู่บา้นแห่งน้ี นาํท่านเดินชมเมืองเบลลาจิโอ ใหท้่านได้

เดินชิวๆ เลือกซ้ือของท่ีระลึกของฝากตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นช่วงบ่ายๆ นาํท่านนัง่เรือ Ferry เดินทางกลบัสู่เมืองโคโม่  นาํท่านเดินชมเมืองโคโม่ (Como)  ให้

ท่านเดินเล่นเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 
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คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ทีพ่กั          DOUBLETREE BY HILTON MILAN HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   

วนัที่เก้า (9) มิลาน - สนามบิน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

ใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทาํการ

เช็คอินและทาํ  TAX REFUND 

13.55 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 941 

วนัที่สิบ (10)     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 

                                      ************************************************ 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  

7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

7 – 16 กมุภาพนัธ์ 2563 109,900 109,900 104,900 99,900 20,000 

19 – 28 มีนาคม 2563 109,900 109,900 104,900 99,900 20,000 

17 – 26 เมษายน 2563 115,900 115,900 110,900 105,900 22,000 

1 – 10 พฤษภาคม 2563 115,900 115,900 110,900 105,900 22,000 

5 – 14 มิถุนายน 2563 115,900 115,900 110,900 105,900 22,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํา่กว่า 20 ท่าน มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคบัให้เดก็อายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมเีตยีงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นทีม่ห้ีอง 3 เตยีง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนําว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ขนาดของห้องพกั สําหรับท่านทีพ่กัห้อง 3 เตยีง ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดั ** 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมปีรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มนัทีป่รับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบินประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยืนยนัเท่านั้น / ตัว๋กรุ๊ป เม่ือออกตัว๋แล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  

9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่กั 

10. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

 

การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 

b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลือก่อนเดนิทาง 14 วนั 

c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
 

การยกเลกิ 

- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี หกัค่าใชจ่้าย 100% 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 

 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงนิค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใช้

เดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 

Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

 

 

 

BEAUTIIFUL NORTH  ITALY 10 DAYS (TG) เจาะลึก อิตาลี (เหนือ) 10 วนั               14 | P a g e  
 



 BEAUTIIFUL NORTH  ITALY 10 DAYS (TG) เจาะลึก อิตาลี (เหนือ) 10 วนั               15 | P a g e  
 



 BEAUTIIFUL NORTH  ITALY 10 DAYS (TG) เจาะลึก อิตาลี (เหนือ) 10 วนั               16 | P a g e  
 



 BEAUTIIFUL NORTH  ITALY 10 DAYS (TG) เจาะลึก อิตาลี (เหนือ) 10 วนั               17 | P a g e  
 


	กำหนดการเดินทาง

