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หากเอย่ถงึอติาลแีลว้ เราคงนกึถงึภาพความอลงัการของงานสถาปัตยกรรม จติรกรรมสดุวจิติร แตอ่ติาลยีงั 
มเีสน่หน่์าหลงใหลอกีมาก เพราะอติาลทีางตอนเหนือและตอนกลางนัน้มคีวามงดงามทีธ่รรมชาตสิรา้งให ้
เราออกคน้หาไดไ้มจ่บสิน้ การเดนิทางสูเ่สน้ทางทีซ่อ่นความสวยงามในทกุละตจิดูของประเทศ เสน้ทาง 
สายธรรมชาต ิ  

อทุยานโดโลไมท ์ชมววิเทอืกเขาแอลป์ทีส่วยทีส่ดุ   ซรีเ์มโอเน่ เทีย่วเมอืงเกา่แก ่UNSEEN ของอติาล ี

ทะเลสาบการด์า ทีร่อสรา้งความประทบัใจใหแ้กผู่ม้าเยอืนแบบไมรู่เ้บือ่    
หมูบ่า้นบนผางาม ซงิเคว เตเร ่เสน้ทางสดุโรแมนตกิอติาเลยีนรเิวยีรา่ 
ตามรอยโรมโิอ-จเูลยีต ทีเ่มอืงเวโรนา   ปอรโ์ตฟิโน่ชมเมอืงไขม่กุรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  
พพิธิภณัฑร์ถเฟอรารี ่ENZO FERRARI MUSEUM  ทีน่ีถ่อืเป็นพพิธิภัณฑร์ถสปอรต์อันดับหนึง่ของโลก 

ประตมิากรรมโดดเดน่ ประวตัศิาสตรท์ีเ่ขม้ขน้ยาวนานอยา่งเมอืง มลิาน ชอ็ปป้ิงเอาทเ์ล็ตอนัดบัหนึง่ของ
ยโุรป ชมิสดุยอดอาหารระดบัดาวมชิลนี 



 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วันทีห่นึง่ กรงุเทพ ฯ – มลิาน 
21.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ประต ู3 กอ่นถงึเคานเ์ตอร ์

D  สายการบนิไทย (TG) พบเจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท ไรนน์ชิ ทราเวล   จะคอยตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก ่ทา่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วันทีส่อง มลิาน – เมอืงซรีม์โิอเน่ - ทะเลสาบการด์า - THE SCALLGER OF SIRMIONE -   
เมอืงเตรนโต - ภัตตาคารอติาเลยีน 

00.40 น.  เดนิทางสู ่กรงุมลิาน ประเทศอติาล ี   โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 940 
07.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุมลิาน ประเทศอติาล ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร  

เดนิทางสู ่ เมอืงซรีม์โิอเน่ ( SIRMIONE, 176 KMS, 2 HR 10 MINS ) เป็นเมอืงเกา่แกอ่ายนัุบ 

2000 ปี ดว้ยลักษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นแหลมยืน่เขา้ไปในทะเลสาบการด์า (LAKE GARDA) ที่

สวยงาม กอ่นศตวรรษที ่15 ซรีม์โิอเน่ อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเมอืงเวนสิ หรอืจะเรยีกไดว้า่เป็น
อาณาบรเิวณหนึง่ของเมอืงเวนสิน่ันเอง เพราะสมัยนัน้เมอืงตา่งๆ ในประเทศอติาลยีังไมไ่ดร้วมตัว
กันตา่งเป็นเอกเทศปกครองกันเองแถมมกีารท าสงครามเพือ่แยง่ชงิ เมอืงซรีม์โิอเน่เลยเป็นเมอืงที่
มปีระวตัคิวามเป็นมาอันยาวนาน ทีส่ าคัญมหีลักฐานและรอ่งรอยทางประวตัศิาสตรต์ัง้แตย่คุสมัย 

 

โรมันทัง้ก าแพงเมอืงทีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่ป้องกันสงคราม  ในอดตีเคยเป็นเมอืงทีม่ผีูค้นทีม่ฐีานะใน
ยคุสมัยโรมันใชเ้ป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจและปัจจบุันก็เป็นเมอืงพักผอ่นรมิทะเลสาบ น าทา่นชม
ความสวยงามของทะเลสาบการด์า ทัง้ววิทวิทัศนข์องทะเลสาบ  เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีเ่กดิจาก
น ้าแข็งละลายจากเทอืกเขาแอลป์ ดังนัน้ซรีม์โิอเน่ จงึถกูลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้สองดา้น ถงึแม ้
ซรีม์โิอเน่จะเป็นแคเ่มอืงเล็กๆ แตก็่มเีสน่หด์งึดดูใจนักทอ่งเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่น

ถา่ยภาพดา้นหนา้ปราสาทเกา่แกข่องเมอืง THE SCALLGER OF SIRMIONE สรา้งในปี 
1277 เมอืงนีเ้คยอยูใ่นการปกครองของตระกลู Scaliger จนไดเ้วลาสมควร  
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอติาเลยีน 

 



 
 

เดนิทางสูเ่มอืงเตรนโต  น าชมเมอืงเตรนโตเมอืงหลวงแห่งแควน้Trentino - Alto - Adige ซึง่เป็น

เมอืงทีส่วยงามตัวเมอืงโอบดว้ยภเูขาอยูใ่กลก้ับประเทศออสเตรยีและอยูบ่นแนวเทอืกเขาแอลป์ 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอติาเลยีน 

( รับประกันความอรอ่ยระดับ RHINISH GASTRONOMY ) 
น าท่านเขา้พักทีโ่รงแรม NH HOTEL TRENTO    หรอืเทยีบเท่า 

 
 

วันทีส่าม    โบลซาโน่ – เมอืงออรต์เิซ ่– น่ังกระเชา้ขึน้สูบ่นเนนิเขา – ST. MADDALENA 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

บา่ย   เดนิทางสู่ เมืองโบลซาโน ( BOLZANO, 60  KMS, 45 MINS ) เมืองที่ถือว่าเป็นประตูสู่อุทยาน

แหง่ชาตโิดโลไมท ์เป็นเมอืงหลวงของภูมภิาคทโีรลใต ้(South Tyrol) ลอ้มรอบดว้ยแมน่ ้า ทีน่ี่แมน่ ้า 
Talvera จะไหลลงไปในแม่น ้า Israco และมารวมกันเป็นแม่น ้า Adige เนินเขาที่เป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่
องุน่และเทอืกเขา Dolomites ในทางทศิตะวนัออกนัน้ก็เหมาะกับการพักผอ่นอยา่งยิง่ เมอืงโบลซาโน่
รูจั้กกันท่ัวไป เมือ่ครัง้ที่ NATIONAL GEOGRAPHIC ไปถ่ายท าสารคดกีารคน้พบซากมนุษยท์ี่ฝังอยู่
ใตห้มิะบนยอดเขาสูงในแควน้ทีโรลของออสเตรยี และน าร่างนั้นมาไวท้ี่เมอืงโบลซาโน่ เรยีกกันว่า
มนุษยห์มิะแห่งโบลซาโน่ เมอืงนี้มเีสน่หน่์าหลงใหลในศลิปะและวัฒนธรรม ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีค่นมี
ความสขุทีส่ดุ Top 5 และเป็นแหลง่ผลติผลไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง  
น าท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงออรต์เิซ ่(ORTISEI, 35 KMS, 45 MINS) เมอืงแห่งศูนยก์ลางของการ

ท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มเีทือกเขาลอ้มรอบสวยงามยิง่นัก เดนิทางถงึ
เมอืงออรต์เิซ ่  อสิระพักผอ่นเพลดิเพลนิกับอากาศอันบรสิทุธิ ์ทวิทัศนส์วยงามแปลกตา      



 
 

น าท่าน น่ังกระเชา้ขึน้สูบ่นเนนิเขาทีเ่รยีกว่า ALPE DI SIUSI     น าท่านชมววิทวิทัศน์บน
ทุ่งหญา้ราบเลยีบบนภูเขา ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่กวา้งใหญ่ทีส่ดุในยโุรป    ท่านจะไดส้ัมผัสความงดงามอัน
ประหลาดมหัศจรรยข์องดนิแดนเทอืกเขาโดโลไมทจ์ากมมุสงูรอบดา้น     ชมทัศนียภาพอันยิง่ใหญ่
ของหบุเขา โตรกผา โดยมเีทอืกเขา  SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ทีม่รีปูทรงประหลาดยอด
เขาแหลมชันเป็นจุดเด่นมีเสน้ทางเดนิลัดเลาะ สู่จุดชมววิต่างๆ ใหท้่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อัน
ประทับใจกอ่นท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับบรรยากาศสดุทีจ่ะบรรยาย อสิระใหท้่านเดนิเลน่ ถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย   จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้กลับ ลงสูด่า้นลา่ง  

 
 

 
หมายเหต ุ :    การน่ังกระเชา้ หากสภาพอากาศไมอ่ านวยหรอืมเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถขึน้ได ้ทาง  บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการงดใหน่ั้งกระเชา้เพือ่ความปลอดภัย  
 

 

เดนิทางสูเ่มอืง SANTA MADDALENA เพือ่ดกูลุม่เขา LEODLE แวะถา่ยภาพเทอืกเขาทีไ่ดรั้บ

การขนานนามวา่ โดโลไมค ์กลุม่เทอืกเขาทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ี
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอติาเลยีน 

เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม FOUR POINT BY SHERATON BOLZANO หรอืระดับเทยีบเทา่   

 

วันทีส่ ี ่    ทะเลสาบเบรยีส – Lake Misurina - คอรต์น่ิา ดอมปาสโซ ่
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน แวะชม ทะเลสาบเบรียส (LAKE BRAIES, 90 KMS, 1 HR 30 MINS)  อยู่ในเขต

อทุยานแหง่ชาตFิANES SENNES BRAIES เขตป่าสงวนที ่ใหญท่ีส่ดุใจกลางเทอืกเขาโดโลไมท ์    



 
อสิระใหท้่านถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบ  ว่ากันว่าที่นี่เป็นประตูสู่ดนิแดนใตพ้ิภพตาม
ต านาน ทุกๆรอ้ยปีในคนืพระจันทรเ์ต็มดวงเจา้หญงิในต านานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA 
PORTA ภาษาลาตนิหมายถงึ “ประตบูนภเูขา” ทรงพายเรอืรอบๆทะเลสาบพรอ้มสง่เสยีงแตรทีด่ัง
กกึกอ้งไปท่ัว เทอืกเขาโดโลไมท ์บา้งก็วา่ครัง้หนึง่เคยมถี ้าตรงเนนิเขากอ่นจะมหีนิถลม่ปิดปากถ ้า
เหมอืนจะฝังเจา้หญงิไว ้ขดัขวางไมใ่หค้นืความรุง่โรจนแ์กอ่าณาจักรของพระองคต์ลอดกาล อสิระ
ใหท้า่นถา่ยรปู ชืน่ชมความงามตามอัธยาศัย จนไดเ้วลาอันสมควร   

เดนิเลน่รอบ Lake Misurina ทะเลสาบทีม่นี ้าใสราวกับกระจกภาพทีเ่ป็นทีจ่ดจ าคอืภาพภเูขาที่
เป็นฉากหลังสะทอ้นกับผนืน ้า  มอีาคารคลาสสกิตัง้ใสตัง้อยูท่ีป่ลายทะเลสาบซึง่เป็นอาคารของ
โรงพยาบาลรักษาโรคหอบหดืรอบๆ ทะเลสาบ จะมรีา้นอาหาร รา้นใหเ้ชา่อปุกรณ์สกแีละลานสกี
ตัง้อยูไ่มไ่กลส าหรับการทอ่งเทีย่วในชว่งหนา้หนาว   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอติาเลยีน 
  

เดนิทางสู ่เมอืงคอรต์น่ิา ดอมปาสโซ ่(CORTINA D’AMPEZZO, 65 KMS, 50 MINS) เมอืงสกรีี

สอรท์ ทีอ่ยูใ่นอทุยานแหง่ชาตเิทอืกเขาโดโลไมท ์เป็น Best of The Alps เพยีงแหง่เดยีวของอติาลี
ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกรีสีอรท์ทีด่ทีีส่ดุในโลก เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการแขง่ขันกฬีา
โอลมิปิกฤดูหนาวในปี 1956 เคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร ์เจมส ์บอนด ์007 ตอน For Your 
Eye Only เมืองนี้อยู่สูงจากน ้าทะเล 1219 เมตร ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขา
โดโลไมท ์สถานทีต่ากอากาศตลอดปีของชนชัน้สงู  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารฝรัง่เศส 

เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม ALASKA หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

วันทีห่า้    เมอืงเวโรนา – โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั – บา้นของจเูลยีต – จัตรุัสใจกลางเมอืง 
– พพิธิภณัฑร์ถเฟอรารี ่- เมอืงเจนัว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมอืงเวโรนา (VERONA, 260 KMS, 2 HRS 50  MINS) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของ  อติาล ีเป็นเมอืงทีใ่หญแ่ละส าคัญเป็นอันดับสองในแควน้ เวเนโต รองจากเมอืงเวนสิ เมอืงเวโร
นาไดรั้บสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิง่ก่อสรา้งจากสมัย โรมันไวอ้ย่าง
สมบูรณ์ เป็นเมืองที่มากไปดว้ยกลิน่อายแห่ง ศลิปะและวัฒนธรรม เมืองขนาดกะทัดรัด อบอุ่น 
ลอ้มรอบดว้ยสายน ้ า ในปี  ค.ศ. 2000 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง 
สหประชาชาตก็ิประกาศใหเ้วโรนาเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม   น าท่านถ่ายภาพดา้นนอก 

โรงละครกลางแจง้แบบโรมัน (VERONA ARENA)  ลักษณะเหมอืนโคลอสเซีย่มที่โรมแต่

ขนาดเล็กกวา่ นอกจากนี้ เวโรนาเป็นเมอืงแหง่ความรัก ที่มเีรือ่งราวความรักระหวา่งหนุ่มสาวของ
สองตระกูลผูย้ ิง่ใหญ่ มองตากวิ(โรมโีอ) และ คาปูเล็ต (จูเลยีต) เมือ่ วลิเลีย่ม เชคสเปียร ์เอา
เรือ่งราวของโรมโิอกับจเูลยีต มาเขยีนเป็นบทละครเวท ีชือ่เสยีงของ โรมโีอ จูเลยีต และ เวโรนา 

ก็โดง่ดังมากขึน้และดงึดดูใหนั้กท่องเที่ยวมาเยอืนเมอืงแห่งนี้  น าท่านเขา้ชม บา้นของจูเลยีต 
(Casa di Giulietta)  คอืบา้นเลขที ่27 ถนน Via Cappello Casa di Giulietta บา้นหลังนี้เคยเป็น
ของตระกลู Cappello บังเอญิทีช่ ือ่ตระกลูคลา้ยคลงึกับตระกลู Capulet ของจูเลยีต แตด่ว้ยความ
ทีก่ระแสของละครดัง เมอืงนี้ก็เลยถูกพัฒนาใหเ้ป็นทีท่่องเทีย่ว บา้นหลังนี้สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษ
ที1่3 และไดท้ าการปรับปรุงใหมใ่นศตวรรษที ่20 โดยเพิม่ระเบยีงซึง่เป็นทีท่ีโ่รมโิอสารภาพรักกับ

จเูลยีตในบทประพันธ ์ เดนิเลน่บรเิวณจัตรุัสใจกลางเมอืง (PIAZZA DELL ERBE) เป็น Market 

Square ที่สวยงาม เป็นที่ชุมนุมของชาวบา้นมาตัง้แต่ยุคโรมัน ตกึที่รายลอ้มส ีPastel หวานๆ มี
รา้นรวงเล็กๆ ลักษณะเหมอืนตลาด จนไดเ้วลาสมควร   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

เดนิทางสูเ่มอืงโมเดนา ( MODENA, 155 KMS, 1 HR 45 MINS )  เมอืงเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้น

การทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมมากแหง่หนึง่ของแควน้เอมเีลยี-โรมัญญา (Emilia-Romagna) 

เป็นเมอืงแหง่รถเฟอรารี ่ (FERRARI) ซึง่เป็นเมอืงบา้นเกดิของ Enzo Ferrari และเป็นทีต่ัง้

ของโรงงานผลติสดุยอดรถยนตร์ะดับโลก อยา่ง Ferrari, Lamborghini, De Tomaso, Pagani, 
และ Maserati ทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เมอืงหลวงแหง่ยานยนต ์   น าทา่นเขา้ชม 

พพิธิภณัฑร์ถเฟอรารี ่ENZO FERRARI MUSEUM (MEF)  MEF ทีน่ีถ่อืเป็นพพิธิภัณฑเ์ฟอรารี ่

แหง่ทีส่องในโลก ซึง่เปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัพธุที ่ 18 กมุภาพันธ ์ 2014 ซึง่ตรงกับวนัเกดิ
ของ Enzo Ferrari ผูก้อ่ตัง้แบรนด ์Ferrari ซึง่เกดิเมือ่วนัที ่18 กมุภาพันธ ์1898 หรอืกวา่ 116 ปี
ทีแ่ลว้  โดยแหง่แรกคอื Ferrari Museum ตัง้อยูต่ดิกับโรงงาน Ferrari ในเมอืงมาราเนลโล ของ
อติาล ี เปิดท าการในเดอืนกมุภาพันธ ์ 1990  พพิธิภัณฑ ์MEF แหง่นีเ้ป็นทีจั่ดแสดงยนตกรรมทีม่ี
ความส าคัญทีส่ดุในประวตัศิาสตรข์อง Ferrari  
 
 



 
สว่นใหญเ่ป็นรถสปอรต์ที ่ Enzo Ferrari ออกแบบและผลติขึน้มาตลอดชว่งเวลาทีเ่ขามชีวีติอยู ่
พรอ้มกับมวีดีโีอบอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของแบรนดม์า้ล าพองอยา่งละเอยีดทกุแงม่มุ    
พพิธิภัณฑน์ีถ้กูออกแบบใหส้ามารถหมนุเวยีนการจัดแสดงไดโ้ดยเนน้ทีต่ัวผูก้อ่ตัง้ Enzo Ferrari  

รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก STARHOTELS PRESIDENT, GENOVA  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีห่ก   น่ังรถไฟสู ่ชงิเกว ่แตรเ์ร – หมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร – เมอืงปอรโ์ตฟิโน่ – ทา่เรอื   
 ยอรช์ – โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ – ภัตตาคารหนึง่ดาวมชิลนิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน น่ังรถไฟสู ่ชงิเกว่ แตรเ์ร (CINQUE TERRE) หมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังรเิวยีร่า

ของอติาล ี   CINQUE TERRE มคีวามหมายวา่ “หา้ดนิแดน (FIVE LANDS) ประกอบดว้ยหมูบ่า้น 
5  แ ห่ ง  ไ ด ้แ ก่  MONTEROSSO AL MARE,VERNAZZA, CORNIGLIA,MANAROLA  แ ล ะ
RIOMAGGIORE   

 
โดยทัง้หา้หมู่บา้นนี้มหีุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกันเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแห่งชาตฯิ และไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอ้กีดว้ย  น าท่านชมความงามและบรรยากาศ
ของหมู่บา้นเป็นบางส่วน เฉพาะหมู่บา้นหลักๆที่เป็นไฮไลท์ ซึง่อาจตอ้งใชเ้วลากันทั้งวันเลย

ทีเดยีว   โดยเฉพาะ หมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่มเีสน่ห ์

และมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรือนทีต่ัง้ลดหลั่นกันบนหนา้ผาทีป่กคลมุดว้ยตน้ไมเ้ขยีว
ขจตีัดกับน ้าทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอรค์วอยซ ์ท าใหก้ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮติแห่ง
หนึง่อยา่งไมต่อ้งสงสยั อสิระใหท้า่นชมความงดงามและถา่ยรปูตามอัธยาศัย    
 



 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

น าท่าน  สู ่เมอืงปอรโ์ตฟิโน่ (การลอ่งเรอืขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) ชมหมูบ่า้นตากอากาศชือ่ดัง
ของอติาล ีเมอืงเล็กน่ารักดว้ยบา้นเรอืนหลากสสีันทีต่ัง้อยูต่ามเชงิเขาเขยีวชอุ่มโอบลอ้มอ่าวทีม่ี
เรอื (YATCH) จอดเรยีง 

รายอย่างเป็นระเบยีบ   หมู่บา้นประมงเล็กๆ และเป็นรสีอรท์เมอืงสวรรคส์ าหรับนักท่องเที่ยวใน
เมอืงเจนัวของอติาเลีย่นรเิวยีร่า   ลอ้มรอบดว้ยท่าเรอืเล็กๆทีอ่ยูท่า่มกลางเมอืงทา่ของเมดเิตอรเ์ร
เนียนที่สวยๆมากมาย   ชมเมืองปอร์โตฟิโน่ หมู่บา้นตากอากาศชือ่ดังของอติาลี สวรรคแ์ห่งรี
สอรท์ส าหรับนักท่องเที่ยวในแควน้ลกิูเรีย              (LIGURIA) เมอืงเล็กน่ารักดว้ยบา้นเรือน
หลากสสีันที่ตัง้อยู่ตามเชงิเขาเขยีวชอุม่โอบลอ้มอ่าวทีม่เีรอืยอรช์ (YATCH) จอดเรยีงรายอย่าง
เป็นระเบียบความสวยงามของที่นี่นั้นถงึกับท าใหบ้รษัิทในเครอืวอลท์ดสินีย ์(WALT DISNEY) 
ตอ้งขอจ าลองไปไวส้วนสนุกดสินียซ์ ี(DISNEYSEA) ในประเทศญีปุ่่ นเลยทเีดยีวใหเ้ดนิพักผ่อน

อยา่งสบายอารมณ์ ดืม่ด ่ากับบรรยากาศสบายๆฟังเสยีงคลืน่   ชมท่าเรอืยอรช์ สัมผัสวถิชีวิติรมิ
ทะเล ไม่ไกลจากท่าเรอืนักท่านยังสามารถ  เทีย่วชม โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ (DIVO MARTINO) 

สรา้งตัง้แต่ ครสิตศ์ตวรรษ  ที่ 11 เป็นโบสถท์ีม่ขีนาดไม่ใหญ่โตหากเป่ียมดว้ยความเก๋แปลกตา 

หากพอมเีวลาท่านยังสามารถขึน้ไป  ชมป้อม CASTELLO BROWN เป็นทัง้ปราสาท และเคย
ใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศกึตัง้แตส่มัย ค.ศ.ที ่16 ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ ์และยังเป็นจุดชมววิ
ของเมอืงแบบ PANORAMA เห็นทัง้เมอืงทา่เรอื และทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนไดช้ดัเจน 

รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารหนึง่ดาวมชิลนิ 

        (รับประกันความอร่อยระดับ RHINISH ELITTE GASTRONOMY) 
                น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก STARHOTELS PRESIDENT, GENOVA  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันทีเ่จ็ด     เมอืงเจนัว – น ้าพเุฟอรร์าร ี- ทา่เรอืเกา่ - แซลราวาลลี ่เอาทเ์ล็ต – มลิาน –  
     มหาวหิารแหง่มลิานหรอืมลิานดโูอ -  ภตัตาคารอาหารไทย 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม เมืองเจนัว (GENOA) หนึ่งในเมอืงใหญ่ของอติาลี  เมืองท่าที่ส าคัญรมิฝ่ังทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียนทางฝ่ังตะวันตกของอติาล ี  สัมผัสวถิชีวีติแบบอติาเลยีนทีแ่ทจ้รงิผ่านชม น ้าพุเฟอร์
รารี ในจัตุรัส (Piazza De Ferrari) ถือว่าเป็น 1 ในจัตุรัสที่สวยที่สุดในอติาลี  แวะ ท่าเรือเก่า 
(Porto Antico) เขตชอ้ปป้ิงที่ส าคัญของเมอืงในสมัยก่อน บรเิวณนี้ไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ป็นที่ตัง้
ของคาเฟ่ โรงภาพยนตรแ์ละพพิธิภัณฑม์ากมาย     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 น าท่านเขา้ชอ้ปป้ิงที ่แซลราวาลลี ่เอาทเ์ล็ต (SERRAVALLE OUTLET) เอาทเ์ล็ตทีด่ทีีส่ดุใน

ยุโรป ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมราคาถูก เช่น PRADA, GUCCI, SAINT LAURENT, 
BURBERRY, ARMANI, BOTTEGA VENETTA, BOSS, BALENCIAGA, BALLY, CANALI, 
COACH, D & G, DIESEL, DUNHILL, ZEGNA, JIMMY CHOO, LACOSTE, LEVI, MONCLER, 
MOSCHINO, POLO RALPH LARENT, TUMI, SAMSONIT, TOD’S 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอสิระ แจกเงนิทา่นละ 20 EURO 

 

 
 
 



 
 

เดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan)น าท่านสู ่จตุรัสบรเิวณ มหาวหิารแหง่มลิานหรอืมลิานดโูอ
โม สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของเมอืงซึง่มขีนาดใหญโ่ตมโหฬาร   สรา้งขึน้ดว้ยหนิออ่นสขีาวใน
ศลิปะแบบโกธคิใชเ้วลาสรา้งนานกวา่ 500 ปี    ปัจจุบันเป็นโบสถ์คาธอลกิที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 
ของโลกและเป็นมหาวหิารใหญอ่ันดับ 4 ของโลก สงู 157 เมตรกวา้ง 92 เมตรเริม่สรา้งในปีค.ศ. 
1386 ใชเ้วลากอ่สรา้ง นานถงึ 500 ปี  ชมความงดงามยอดปราสาททีม่ปีลายยอดแหลมกวา่ 135 

ยอด  อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืง   หรอืวา่เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆบน ถนนสายแบ
รนดเ์นม มอนโต ้นโปลโีอเน่ ทีร่วมของสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกทีทั่นสมัยใหม ่

รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคารอาหารไทย 

                น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  STARROSA  HOTEL, MILANO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันทีแ่ปด   มลิาน – สนามบนิ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมทีพั่ก 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงมลิาน  
เพือ่ท าการเช็คอนิและท า TAX REFUND 

14.05 น. ออกเดนิสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941 
 

วันทีเ่กา้     กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
06.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

*** คา่ภาษีน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดน า้มนัโลกท่ีประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจจะต้องมี
การปรับตามประกาศของสายการบิน *** 

อตัรานีร้วม 
* คา่พาหนะและน าเท่ียวตามรายการ * คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินตามรายการ   * คา่วีซา่เข้าประเทศอิตาลี  
* คา่อาหารตามรายการ  * คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  * คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน 
* คา่ห้องพกัโรงแรม 2 ท่านตอ่ห้อง * คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง   * คา่ขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (ไมเ่กิน 30 กก.)      
* คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัรานีไ้มร่วม 
* คา่ท าหนงัสือเดนิทาง * คา่ใช้จา่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่โทรศพัท์, ซกัรีด * คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% จากคา่ใช้จ่ายตา่งประเทศ   
* คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมในการเดนิทางทอ่งเท่ียวท่ีนกัทอ่งเท่ียวทัว่โลกยดึถือ ปฏิบตัติามกนัมา ตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั 

การช าระเงิน 

1)  ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมดัจ าการจอง  30,000  บาท/ท่าน ภายใน 2 วนั จากวนัจอง  โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  
2)  สว่นท่ีเหลือช าระทัง้หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย  15 วนัท าการ 
3) ท่านท่ีต้องการออกใบเสร็จในนามนิติบคุคล ต้องแจ้งพนกังานขายทราบล่วงหน้า มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไมอ่อกใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษีย้อนหลงั 

การยกเลกิ        
-  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า  
-  ก่อนเดินทางภายใน 15 วนัท างาน บริษัทฯมีความจ าเป็นต้องหกั 50% ของราคาคา่ทวัร์  
-  ภายใน 15 วนัท างานก่อนการเดินทาง  ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด     
   ( โดยท่านไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ ) 

หมายเหต ุ     
1) รายการท่องเท่ียวและอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตจุ าเป็น 
2) ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน /3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบัข้อก าหนดของห้องพกัและรูปแบบ
ของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องพกัติดกนัตามท่ีต้องการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได้ 
3) หากโรงแรมท่ีทางบริษัทฯ ใช้ไมม่ีห้องพกัส าหรับ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) ท่านอาจจะต้องเปิดห้องเด่ียว (SINGLE) แยกในคืนนัน้ ๆ และมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 
4) บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้ 
5) ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีสายการบินอนญุาตให้นัง่ได้นัน้จะต้องมีคณุสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหา
ทางด้านสขุภาพและร่างกายโดยอ านาจในการให้ท่ีนัง่ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีของสายการบิน ณ ตอนเวลาท่ี check in เท่านัน้ 
6) บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตวัแทนการท่องเท่ียวต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ เสียหายต่าง ๆ ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของ
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในการตารางบิน ภัยธรรมช าติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิ ดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุัติเหตตุ่างๆ ฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
7) ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางหากผู้ เดินทาง (ผู้ใหญ่) จ านวนไมถ่ึง 15 ท่าน 
8) เมือ่ท่านจองทวัร์และช าระคา่มดัจ าแล้ว  หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งแล้วข้างต้น 

หากทา่นใดสนใจซือ้ประกนัสขุภาพเพิ่มเตมิส าหรับการเดนิทาง 
สามารถติดตอ่พนกังานขายได้ท่ี 02-712-5757  

       

อัตราค่าบริการ 
 

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 

2 ทา่น 

ราคาเดก็ 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

         จดัห้องพกั  
    1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 

ราคาเดก็ 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

จดัหอ้งพกั 
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ 
 (เสริมเตยีง) 

ราคาเดก็ 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

จดัหอ้งพกั 
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ 
 (ไมเ่สริมเตียง) 

 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

2563 135,900 133,900 122,900 116,900 34,000 



ใบจองการเดนิทาง 

Dolomites, North of Italy 
 

ช่ือผู้จองทวัร์ นาย/นางสาว/นาง ____________________________________ นามสกลุ_________________________________________ 

บ้านเลขท่ี________ ซอย_______________________ ถนน____________________________ ต าบล/แขวง_________________________ 
อ าเภอ/เขต__________________________________จงัหวดั_____________________________  รหสัไปรษณีย์ _____________________ 
โทรศพัท์__________________________________มือถือ________________________________________Line ID_____________________           
E-mail_______________________________________________ 

รายช่ือผู้เดนิทาง 

ท่านทราบโปรแกรมจากแหล่งใด    O  www.rhinishtravel.com  O Line Official O FACEBOOK   O อื่นๆ ระบ ุ…………………………    
การช าระค่ามัดจ าทัวร์    ท่านละ   30,000 บาท 

จ านวน ….……… ทา่น   รวมเป็นเงิน …………………….บาท   (…………………………………………………) 
ผู้ใหญ่ จ านวน  __________ ทา่น      ห้อง SINGLE  __________ ห้อง 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น     __________ ทา่น      ห้อง TWIN     __________ ห้อง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มเีตียงเสริม)     __________ ทา่น      ห้อง TRIPLE   __________ ห้อง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตียงเสริม)   __________ ทา่น 
 

 
 
 
 
 
 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล์   

(ROP) 
แพ้อาหาร 

ช่ือ - สกุล ข้อมูลตดิต่อ ไม่ทานอาหาร 

1 
  

มือถือ : 

    E-Mail : 

2 
  

มือถือ : 

    E-Mail : 

3 
  

มือถือ : 

    E-Mail : 

4 
  

มือถือ : 

    E-Mail : 

5 
  

มือถือ : 

    E-Mail : 

โอนเงนิจอง   บจก. ไรน์นิช  

ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาทองหลอ่    ออมทรัพย์    เลขที่บญัชี   042-2-75926-9 

หลังจากโอนเงนิจองแล้วกรุณาแฟ็กซ์รายละเอียดดงัต่อไปนีม้าที่  0-2392-0670 

1. สลปิธนาคารถงึ......................................................................... .......................................................................... 

2. แผนท่ีที่จะให้ทางบริษัทไปรับเอกสารและพาสปอร์ตของทา่น 

3. ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ เดนิทาง 

4. ใบประวตัิผู้ เดินทาง 
 


