
 

   

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่จะท าให้ท่านเหมอืนอยู่สรวงสวรรค์ พสิูจน์ความงามแบบ Unseen  

สดช่ืนและมีชีวิตชีวากับแคว้นอัลซาส ส่วนผสมของเยอรมันและฝรั่งเศสอยา่งลงตัว  

สตราสบูร์ก - ล่องแม่น  าอิลล์ - มหาวิหารนอร์ทเทอดาม - หมู่บ้านริคเวียร์ - กอลมาร ์ 

สถานทีอั่นซีน ที่สวยงามรอทุกท่านไปเยือน สวิตเซอร์แลนด์ สวรรค์บนดินที่หลายคนกล่าวถึง 

หุบเขาอาเร่ หุบเขาสายน  าสีเขียวมรกต -   หุบเขาเวอร์ซัสก้า  แม่น  าที่มีความใสที่สุดแห่งหน่ึงในโลก 

พิสูจน์ความอลังการแหง่ธรรมชาติของ "อิตาลี" ดินแดนที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างอยากไป  

เทือกเขาโดโลไมท์ -  น่ังกระเช้า Alpe Di Siusi -  Val di Funes -  หุบเขาบราเอียส - ทะเลสาบมิซูริน่า  

พร้อมไม่พลาดเมืองส าคัญ อย่าง มิลาน -มหาวิหารดูโอโม - ช้อปป้ิง ฟอร์กทาวน์เอ้าท์เลต  

คัดสรรร้านอาหารและที่พักที่ได้มาตรฐาน พร้อมการบริการที่ประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการเดินทาง   9-17เมษายน 2561 

วันแรกของการเดินทาง  (1) สุวรรณภูมิ  

21.00 น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ 

พบเจ้าหน้าของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสาร  

23.45 น. น าคณะออกเดินทางสู่ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินที่ OS026  

 

วันที่สองของการเดินทาง  (2) ซูริค - สตราชบูร์ก (ฝร่ังเศส)  - มหาวหิารสตราชบูร์ก - ชมเมือง -  สตราชบูร์ก  

05.35 น.  เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง)  

07.30 น. ออกเดินทางสู่ซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เท่ียวบินที่ OS561  

08.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 12 ชั่วโมง 10 นาที) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 

และศุลกากรแล้ว 

จากนั้นน าท่านชม เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองท่ีเรียกได้ว่ามี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนี 

เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมความงาม 

เม่ือมาถึงเปลี่ยนบรรยากาศการชมเมืองสตราสบูร์กผ่านการ ล่องเรือไปตาม แม่น  าอิลล์ (River Ill) ซึ่งไหลผ่านใจ

กลางเมืองไปทางทิศใต้ ให้ท่านได้ชื่นชม ย่านเมืองเก่า (La Petite France) ท่ีเต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่เป็นอาคาร

ครึ่งตึกครึ่งไม้ สีสันสดใสท่ีตัวบ้านจะทาด้วยสีหวาน สลับกับคานสีน้ าตาลและประดับประดาเพิ่มความน่ารักด้วย

กระถางต้นไม้หน้าบ้านและหน้าต่าง เรียงรายอยู่ริมฝั่งคลองเล็กๆ...  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  

  อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ สะพานปงกูแวร์ (Ponts Couverts) สะพานคนเดินที่อดีตมีลักษณะคล้ายกับสะพาน 

   เวคคิโอของเมืองฟลอเรนซ์ ถือเป็นจุดชมความงามของ “ลา เปอร์ติต ฟรองซ์” และ ยอดของมหาวหิาร 

  นอร์ทเทอดามแห่งสตราสบูรก์ ได้อย่างชัดเจน... จากนั้นเดินเลน่เพลนิๆ กันท่ี สตราสบูร์ก ตลาด Cochons de Lait

  แม้จะขึ้นชื่อวา่เป็นตลาด แต่ความจริงแล้วตลาดลูกหมู (Cochons de lait แปลว่า “ลูกหมู ”) เปน็ลานเล็กๆที่มีความ

  น่ารักเต็มล้นดว้ยบ้านสไตล์เยอรมันสีสันสดใสรอบด้านซึ่งเปน็ท้ังร้านขายของท่ีระลึกและร้านค้าคาเฟ่ลานนี้มีขนาดเล็ก

  ก็จริงแต่กลับพลุกพล่านไปด้วยนกัท่องเท่ียวที่มาเดินเท่ียวเล่นกนัไม่ขาดสาย 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน     

ที่พัก   REGENT  CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทียบเท่า    

 

 



 

 

วันที่สามของการเดินทาง  (3) สตราสบูร์ก - หมู่บ้านริคเวียร์ - กอลมาร์ - ธูน (สวิตเซอร์แลนด์)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านริคเวียร์ (Riquewihr)  ในแคว้นอัลซาส (Alsace) เมืองเล็กๆน่ารักท่ีอยู่ในหุบเขาถูกโอบ

ล้อมไปด้วยไร่องุ่นมีชื่อเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกด้วย เนื่องจากภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและภูมิประเทศของเมืองท่ี

อยู่ในหุบเขา ท าให้องุ่นมีรสชาติดีไวน์ของ Riquewihr จึงมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่า

ชาวบ้านท้องถ่ิน ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนแม้แต่อาชีพยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ท าไวน์ ท าขนมท้องถ่ิน ให้ท่านได้นั่ง

รถไฟ Le petite Train ชมความงามของเมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารักนี้ โดยรถไฟจะพาท่านวิ่งวนรอบเมือง ไต่เนินเขาสู่ไร่

ไวน์ท่ีกว้างใหญ่ ซึ่งเมืองริคเวียร์ ถือเป็นหนึ่งในการเท่ียวแบบเส้นทางแห่งเมืองไวน์ Wine Alsace Route ท่านจะได้ชม

วิวมุมสูงของหมู่บ้านริคเวียร์...  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองท่ีแสนน่ารักแห่งนี้ บ้านเรือนทรงอนุรักษ์ภายใน

หมู่บ้านแบบ Timber Frame และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villages de France หรือหมู่บ้านท่ี

สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส...  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน ตัวร้านมีความน่ารักเหมือนหมู่บ้าน เสริฟด้วยอาหารสไตล์ฝรั่งเศสท่ีมี

ความเฉพาะตัว   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางธุรกิจค้าไวน์ของฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ียังคง

ความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก ให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่ากอลมาร์เป็นย่านท่ีมีฉายาว่า เวนิสน้อย 

“Little Venice” ตั้งอยู่ติดกับแม่น ้า Lauch มีคลองเล็กๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันโกธิคและเรเนสซองส์ 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมือง กอลมาร์ตั้งอยู่ด้วย ชม โบสถ์โดมินิกัน (Dominican Church) โบสถ์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่าง

ของโบสถ์แบบโกธิคท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 14 มีภาพวาดท่ีมีชื่อเสียงประดับอยู่ท่ีโบสถ์

แห่งนี้ คือภาพวาด “Madonna of the rose bush ของศิลปินเอก มาร์ติน ชอนเกาเออร์ (Schongauer) ศิลปินยุค

ศตวรรษท่ี 15... จากนั้นน าท่านเดินทางเข้ามพรมแดนสู่ เมืองธูน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่ีมีบรรยากาศท่ี

งดงามของทะเลสาบธูน   

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก   BEATUS WELLNESS & SPA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 



 

วันที่สี่ของการเดินทาง  (4) หุบเขา เอเรียล จอร์จ -หุบเขา เวอร์ซัสซา่ -  ช้อปปิ้งฟอร์กทาวน์ เอ้าทเ์ล็ต - ลูกาโน่  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่หุบเขาอาเร่  Aare Gorge หรืออีกชื่อคือ Aareschlucht หุบเขาสายน้ าสีเขียวมรกต ตั้งอยู ่

  ท่ีเมือง Meiringen สถานท่ีอันซนีท่ีหลบซ่อนความงามไว้ โดยจะรูจ้ักดีส าหรับคนสวิส แต่ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

  อาจจะยังไม่คุ้นหูมากนัก ท าท่านเดินเท้าลัดเลาะเลียบธารน้ าใสเขา้ไป เบ้ืองหน้าท่านจะพบกับความงามของธรรมชาติ

  ท่ีหลบซ่อนตัวอยู่ หน้าผาสงูด้านข้างท้ังสอง สูงชันไปถึง 50 เมตร โดยหินภูเขาบริเวณนี้ เป็นหนิ Lime Stone ท่ีเกิด 

  การฟอร์มตัวเม่ือกว่า 160 ล้านปีก่อนในยุคครีเตเชียส เดนิไปเรือ่ยๆ จะพบน้ าตก 1 เดียวของหบุเขาพวยพุง่ออกมา  

  Aare George นี้ได้รับการส ารวจจากรัฐบาลสวิสครั้งแรกตั้งแต่ป ี1888 จากนั้นก็มีการสร้างถนน ทางรถไฟเขา้มา 

  เรื่อยๆ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ จนถึงปี 2008...  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน   

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หุบเขาเวอร์ซัสก้า (Verzasca Valley) หุบเขาท่ีเป็นท่ีตั้งของ หมู่บ้านเวอร์ซัสก้า ตั้งอยู่ในเขต 

  Canton of Ticino ความงามอันซีนของบริเวณนี้ พิสูจน์ได้จากทัศนียภาพท่ีรายล้อมหมู่บ้าน ทั้งล าธารไหลผ่าน โขดหิน

  ท่ีมีสีสันงดงามตัดกับสีของน้ าในล าธารท่ีมีสีมรดก จนได้รับการยอมรับว่า "แม่น้ าทีมี่ความใสที่สุดแห่งหนึ่งในโลก"  

  เม่ือมาถึงท่านจะได้พบกับ Pont del salti สะพานหินโค้งรูปร่างสะดุดตา ตั้งโดดเด่นคร่อมแม่น้ าเวอร์ซัสก้า... ให้ท่าน 

  ได้เพลิดเพลินกับความงามท่ีน้อยคนจะได้มาสัมผัส สมกับความเป็นอันซีนของสวิสอย่างแท้จริง... จากนั้นน าท่านสู่  

  Fox Town Outlet ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองลูกาโน่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นช้อปปิ้งเอาท์เลตท่ีได้รวมสินค้าแฟชั่น  

  แบรนด์เนมจากหลายเมืองและจากดีไซเนอร์ชั้นน าระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชั่นและสินค้าต่างๆทั้ง Gucci, 

  Prada, Versace, Valentino, Bally, Dolce & Gabbana, Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike และอ่ืนๆมากมาย 

  โดยสินค้าแฟชั่นจะลดราคาตั้งแต่ 30 - 70% อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย...  

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน   
ที่พัก   HOTEL DE LA PRIX LUGANO หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่หา้ของการเดินทาง  (5) ลูการ์โน - เบอร์กาโม่ (อิตาล)ี - มหาวหิารซานตา้ มาเรีย มายอเร - ซิมิโอเน่                         

                                   ทะเลสาบกราด้า - โดโลไมท์ - ออร์ติเซ่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูเ่มืองเบอร์กาโม่ ประเทศอิตาลี แบร์กาโม่เป็นเมืองท่ียังรักษาบรรยากาศความ 

  สวยงามของยุคกลางโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า Citta Alta ท่ีล้อมรอบด้วยก าแพงเมืองโบราณ Venetian Walls น า 

  ท่านชม "มหาวหิารซานต้า มาเรีย มายอเร"(Santa Maria Maggiore) อีกหนึ่งมหาวิหารท่ีมีความโดดเด่นทางดา้น 

  สถาปัตยกรรม ที่ถูกก่อตั้งขึ้น ในปี 1137 หลังจากนัน้ก็มีการเพิ่มเติมหอระฆังเข้ามาอีกในปี 1436 สิ่งท่ีโดดเดน่ของ 

  มหาวิหารก็คงจะเป็นรปูปั้นสงิโตคู่ ท่ีสร้างขึ้นเพื่อรองรับซุ้มประตโูค้งด้านหน้ามหาวิหาร นอกจากนี้แล้ว ภายในโบสถ์

  ยังถูกใช้เป็นสุสานท่ีใช้ฝงั Gaetano Donizetti และ Simone Mayr  จากนั้นสู ่"วิหารคอลเลโอนี" (Colleoni chapel)  

  ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปน็เกียติแด่ นักบุญ บาร์โธโลมิ , มาร์ค และ จอห์นแบบติส โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างป ี 

  1472 - 1476 สิ่งท่ีโดดเดน่ของวิหารก็คงเปน็โดมขนาดใหญ่ท่ีได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนหลากหลายสีสัน...  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  จากนั้นน าท่านสู่เมือง ซิร์มิโอเน ่(Sirmione) Unseen อีกแห่งของอิตาลี เมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุมากกว่า 2,000 ปี ที่ 

  ขึ้นชื่อว่าสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบการ์ดา้ ชมความสวยงาม 

  ของวิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบน้ าจืด ที่เกิดจากน้ าแขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่จงึถูกล้อมรอบด้วย 

  ทะเลสาบท้ังสองด้าน และถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี...  

   

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นมุ่งหน้าสูไ่ฮไลท์ของเสน้ทางนี ้เทือกเขาโดโลไมท ์โดยยอดเขาโดโลไมเปน็หินปูนเกิดจากการกัดกร่อนของ 

  เกล็ดน้ าค้างและธารน้ าแข็ง ลักษณะเป็นหน้าผาซ้อนกันเปน็ชัน้ๆ ต่อกันเปน็แนว ครอบคลุมพื้นท่ีตั้งแต่ทางตอนใต ้

  ของแคว้นทิโรล ไปจนถึงแคว้นเวเนโต้  และจะมีภเูขาสีเขียวท่ีถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆ ด้วย จงึไม่น่า 

  แปลกใจที่ถูกจัดให้เปน็หนึง่ในยอดเขาที่สวยงามท่ีสุดในโลก มุง่หน้าสู่ Great Dolomite Road บนเสน้ทางสายนี ่

  ทัศนียภาพรอบกายท่านจะท าใหรู้้สึกราวกับสรวงสวรรค์ ความงามของธรรมชาติท่ีรังสรรค์อย่างลงตัวผ่านหมู่บ้าน  

  Arabba หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของเขตพื้นท่ีทางประวัตศิาสตร์อันยาวนานแห่งอิตาลี ลัดเลาะผ่านขนุเขา  

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มือง ออร์ทิเซ่  เมืองท่ีล้อมรอบด้วยหุบเขามากมาย ท าให้บรรยากาศของเมืองตากอากาศ 

  แห่งนี้อุดมไปด้วยความร่มรื่น และดึงดูดนักท่องเท่ียวอย่างมากมาย...  

 

 

 

 



 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก  ALPENHOTEL RAINELL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่หกของการเดินทาง  (6) ออร์ติเซ่ - กระเช้า Alpe Di Siusi- วาล ดิ ฟุเน ่- คอร์ติน่า ดอมปาสโซ ่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

  จากนั้นน าท่าน นั่งกระเช้า ขึน้สูบ่นเนนิเขาท่ีเราเรียกว่า “Alpe Di Siusi” น าท่านชมววิทิวทศน์บนทุ่งหญ้า ราบเลียบ 

  บนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญท่ี่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาดมหัศจรรย์ของดินแดน 

  เทือกเขาโดโลไมท์จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผาโดยมีเทือกเขา Sasolungo  

  Mountain Range ท่ีมีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเปน็จุดเดน่ มีเสน้ทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมววิต่างๆ ให้ท่านมี 

  เวลาเก็บภาพสวย อันประทับใจก่อน ท่านจะได้ต่ืนตาตื่นใจกับบรรยากาศสุดท่ีจะบรรยายอิสระให้ท่านเดนิเลน่ถ่ายรูป

  ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  น าท่านสู่ เขต Val Gardena ศูนย์กลางการท่องเท่ียวที่อยู่ท่านกลางหุบเขา ตั้งอยู่ท่ีความสูง 1236 เมตรเหนือ 

  ระดับน้ าทะเล  จากนั้นน าชมความมหัศจรรย์ของ Culture Landscape ท่ีผสานได้อยา่งลงตัว ของความย่ิงใหญ่ของ 

  ภูเขาท่ีเป็นฉากหลัง เบ้ืองหน้าคือ หมู่บ้านสงบๆ Val di Funes ชมโบสถ์ Santa Magdalena ท่ีเป็นเอกลักษณ์อัน 

  งดงาม  จากนั้นสู่ คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (Cortina D’ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีอยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขา 

  โดโลไมท์ (Dolomite) เพียงแห่งเดียวของอิตาลีท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทท่ีดีท่ีสุดในโลก เมืองนี้

  อยู่สูงจากน้ าทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเปน็ ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็นสถานท่ีตากอากาศตลอด

  ปีของชนชั้นสูงและบรรดาหนุ่มสาว ที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อเล่นสกีเท่านั้น แต่ในหน้าร้อนมักนิยมท่องเท่ียวแบบ HIKING 

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อของท่ีระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย...  

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก   HOTEL GOLDEN PARK RESORT หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  (7) คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ - เบรสซาโนเน่ - ทะเลสาบบราเอียซ  -   วาล ดิ ฟุเน่  

                        ทะเลสาบมิซริุน่า - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นออกเดนิทางสู ่เมืองเบรสซาโนเน่ (Bressanone ) เมืองขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่บรรยากาศนา่รักท่ีรายล้อมไป 

  ด้วยร้านค้า รา้นอาหาร บาร์กาแฟท่ีท่านสามารถเดนิเลน่ ช็อปปิง้ ชิมขนมจิบกาแฟ ชมเมืองได้อย่างเพลิดเพลนิ  น า 

  ท่านเดนิทางไต่ระดับขึ้นสู ่เขตหบุเขาบราเอียส ( Braies Valley ) มุ่งหน้าสู ่ทะเลสาบบราเอียส (Braies Lake )  

  ทะเลสาบสเีขียวมรกตท่ีรายล้อมไปดว้ยป่าสนแห่งเทือกเขาแอลปใ์นระดับความสูง 1,496 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล  

  นอกจากกิจกรรมเดินเลน่ชมความงามของทะเลสาบโดยรอบแล้ว นักท่องเท่ียวยงัสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมพาย

  เรือไม้ขนาดเล็กชมความใสของน้ าในทะเลสาปจากจุดเช่าเรือของอุทยานได้ด้วย ในช่วงฤดูหนาวทะเลสาบแห่งนี้จะ 

  กลายเปน็น้ าแขง็และถูกปกคลุมด้วยหิมะโดยรอบจนสามารถเดนิเท้าเหนือทะเลสาบได้เลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน   

  จากนั้นเดินทางสู่ วาล ดิ ฟุเน่ (Val Di Funes) ยอดเขาแปลกตาอีกแห่งในโดโลไมท์ อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความ 

  ประทับใจตามอัธยาศัย  น าท่านออกเดินทางไต่ระดับความสูงขึ้นไป 

  อีกท่ีระดับความสูงราว 1,750 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลเพื่อไป 

  สัมผัสความงาม ทะเลสาบมิซูริน่า (Misurina Lake) ทะเลสาบ 

  ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในหุบเขาแห่งเขตแคว้นเวเนโต้ (Veneto) ใน 

  อิตาลี นอกจากการสัมผัสทัศนียภาพท่ีงดงามแล้ว นักท่องเท่ียวที่มา 

  เยือนทะเลสาบแห่งนี้จะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิท่ีมีการวิจัยว่า 

  อากาศบริเวณนี้มีค่าความบริสุทธ์ิท่ีสูงมากจนท าให้ถูกเลือกเป็นท่ีตั้ง 

  ศูนย์บ าบัดโรคหอบหืดในเด็กแห่งเดียวในอิตาลีด้วย ในการแข่งขันโอลิมปิคฤดูหนาว ปี 1956 ทะเลสาบแห่งนี้ถูก 

  เลือกใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการแข่งขันกีฬาสเก็ตน้ าแข็งประเภทความเร็ว (Speed Skating) ท่ีใช้ลานน้ าแข็ง 

  ธรรมชาติเป็นคร้ังสุดท้าย... ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก...   

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก   HOTEL GOLDEN PARK RESORT หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่แปดของการเดินทาง  (8) คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ - เวโรน่า - ชมเมือง - มิลาน -มหาวิหารดูโอโม่ - ชมเมือง - สนามบิน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงเวโรน่า เมืองต้นก าเนิดของนยิายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า  

  700 ปีโดยท่านเชคเปียร์ น าชมบ้านเลขท่ี 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติก  

  ท่ีจูเลียตเฝา้รอคอยพบโรมิโอทุกค่ าคืน ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจง้ท่ีใหญ่เปน็อันดับสาม 

  ของโลก...  

 

 

 

 



 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน   

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอิตาลี เมือง

แห่งแฟชั่น และเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่ีส าคัญเมืองหนึ่งของยุโรป  น าท่านเข้าชม มหาวิหารดูโอโม่ (DUOMO 

CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  เริ่มสร้างเม่ือเม่ือ ค.ศ.1386 แต่

เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ านวน 

135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร (13 

ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ โดยมีนักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่

ว่าเป็น “วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการตกแต่งด้านนอกเต็มไปด้วยหลังคายอดแหลม ภายในวิหารเป็น

แบบเรียบง่าย แต่ทว่าสง่างามและกว้างขวาง สามารถรับผู้เข้าชมได้ถึง 40,000 คน... อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ี

ระลึก... ชม อาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 ท่ีเป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนาม

กษัตริย์ท่ีทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านช้อปปิ้งใหญ่ของ

มิลานท่ีหลากหลายด้วยสินค้านานาชนิดท้ังแบรนด์เนมท่ีเราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของอิตาลีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

  ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 

20.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินที่ OS516  (แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเวียนนา)  

21.30 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง  

23.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี OS025  

 

วันที่เกา้ของการเดินทาง  (9) สุวรรณภูมิ  

14.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

*************************************************************** 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ 

ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ ท่านละ  

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 

178,800.- 

169,800.- 

160,800.- 

151,800.- 

32,000.- 

35,000.- 

175,800.- 

166,800.- 

157,800.- 

148,800.- 

32,000.- 

35,000.- 

176,800.- 

167,800.- 

158,800.- 

149,800.- 

32,000.- 

35,000.- 

** อัตราคา่บริการ ที่เสนอ เป็นการคิดจากกรณีผู้เดินทางขั นต่ า 15 ท่าน 

หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพิ่มทา่นละ 20,000.- บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผูใ้หญ่)  ได้รับคะแนน  

1758 
1668 
1578 
1488 
320 
1408 

1758 
1668 
1578 
1488 
320 
1408 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สงูสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเปน็ไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อัตราค่าบรกิารนี รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเสน้ทาง และสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกัน  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนังสือเดนิทางไทย)  

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกันอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ทา่นละ 5,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบรกิารนี ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มอีก 

 



 

เงื่อนไขการช าระเงิน:  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 30,000.- บาท 

     ช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วัน 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลลีาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 

 ช าระผ่านระบบเว็บไซค์ ได้ท่ี www.leelawadee.holiday 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023) 

ชื่อบัญชี        บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บัญชีกระแสรายวัน   เลขท่ี  639-1-00265-5 

 

การยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจ า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษัทฯ มีความจ าเปน็ต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิท้ังหมด 

 

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน  โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  เนื่องจากการ

ท่องเที่ยวนี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่าน

ปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณา

แล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนท้ังหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑูตงดออกวีซ่า 

อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

เอกสารส าหรับการยื่นวซี่า 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียงัไม่ประทับตรา 2 หน้าขึน้ไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ายสีขนาด 2 นิว้  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต 

·        พนักงานบริษัท ใช้หนงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหนง่ อัตราเงนิเดือน วันเข้าท างาน และวันท่ี 

        อนุญาตให้ลางาน  

·        ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากต้นสงักัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จ าเปน็ต้องระบวุ่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอายุ 

ใช้   

        ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

·        เจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนงัสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสีย

ภาษ ี

·        นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเปน็ภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละ

สถานฑูต) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเปน็ภาษาอังกฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปจัจุบัน)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท าหนงัสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเปน็ภาษาองักฤษและระบุว่าจะ

ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปจัจุบัน) และเอกสารผู้ออค่าใช้จ่าย  1.

ส าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสูติบัตร ในกรณีท่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่ีสมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

7.  หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ป ีไม่ไดเ้ดนิทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับ

ท่านใดท่านหนึง่ ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาวา่จะให้วซี่าหรอืไม่ เปน็ดุลยพนิิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเปน็ต้องยึดมัดจ า 20,000 บาท เปน็ค่าวซี่า-ค่ายกเลิกตั๋ว  

 

 
 

 


