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1 กร ุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม ิ) 
 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั 'น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการ

บ ินออสเตร ียน แอร์ ไลน์ (OS) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
 
 
 
 
23.45 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินเมืองซูร ิค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ออสเตร ียน แอร์ ไลน์ (OS) 

เที�ยวบินที� OS26 (23:45-05:35(+1)) / OS561 (06:15-07:35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 12.50 
ชั�วโมง (รวมเวลาแวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย) บริการอาหารและเครื�องดื�มบน
เครื�อง 

 

 2 สนามบินซ ูร ิก สวิสเซอแลนด์ - เมืองเบิร์น - เมืองชาโมนิกซ์ 
07.35 น. เดินทางถึง  สนามบินเมืองซ ูร ิก ประเทศฝร ั= งเศส  (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง) หลังผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  จากนั 8นนําท่าน เที=ยวชมกร ุงเบ ิร์น เมืองที�ได้รับตําแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที�



 

องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ นําท่าน ชมมาร์คกาสเซ  ย่านเมืองเก่าที�ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้าน
เสื 8อผ้าบูติคเป็นย่านที�ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที�ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์น
กาสเซ ถนนที�มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี 8 ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าใน
อาคารโบราณ ถ่ายภาพกับนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี  ที�มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั�วโมงที�นาฬิกาตีบอก
เวลาและผ่านชม มหาวิหารเซนต์วินเซนต์ร ัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ8ง
ตามอัธยาศัย จนกระทั�งได้เวลาอันสมควร 

เที=ยง   ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย  จากนั 8นนําท่านเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์ (CHAMONIX)  เมืองท่องเที�ยวชื�อดัง และเป็นเมืองพักตากอากาศที�
อยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ และสวิสเซอร์แลนด์ที�รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงที�มีหิมะปกคลุมตลอดปีเป็นที�นิยมของ
คนฝรั�งเศสเป็นอย่างมาก เดินทางถึง เมืองชาโมนิกซ์ 

คํ=า  ร ับประทานอาหารคํ=า ณ ภัตตาคาร  
จากนั 'นน ําท่านเด ินทางสู่โร งแรมที=พ ัก MERCURE CHAMONIX CENTRE หร ือเทียบเท่า 

 

          3 ยอดเขามองบลังก์ - เกรอนอบ - กอร์ด  
เช้า   ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั 8นนําท่านเดินทางสู่ สถานีรถกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูม ีด ี (Aiguilledu Midi สูง 3,842 ม.)ระหว่างขึ 8น 
ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามที�แวดล้อมไปด้วยหิมะ และต้นไม้ หรือวิวทิวทัศน์ของเมืองชาโมนิกซ์ 
จนถึง ยอดเขา Aiguille du Midi นําท่านข้ามสะพานลอยเพื�อเดินทางสู่ลิฟท์ เพื�อขึ 8นสู่ยอดเขา นําท่าน ชมยอด



 

เขามองบลังก์ ที�ถือว่าเป็นยอดเขาที�สูงที�สุดในยุโรป อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของยอดเขามองบ
ลองก์ จนกระทั�งได้เวลาอันสมควร  

เที=ยง   ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั 8นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเกรอนอบ (GRENOBLE) เมืองศูนย์กลางของเฟรนช์แอลป์ โดยเฉพาะในด้าน
การคมนาคม เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที�มีชื�อ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนมี “ซัมเมอร์คอร์ส” ที�มีชื�อเสียงมาก และ
ขณะเดียวกันในฤดูหนาวก็ยังได้ชื�อว่าเป็นแหล่งเล่นสกีที�ใหญ่ที�สุดในโลกอีกด้วย เดินทางถึง เมืองเกรอนอบ นํา
ท่าน ชมเมืองเกรอนอบ ผ่านชมอาคารรัฐสภาโดฟีเน (Palace of the Parliament of dauphiné) อีกหนึ�งอาคาร
ที�มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมือง โดยตัวอาคารถูกสร้างขึ 8นระหว่างปี1500 – 1539 และถูกใช้งานมาจนถึง
ยุคแห่งการปฏิวัติฝรั�งเศส จนกระทั�งปี 2000 ได้ถูกใช้เป็นศาลจนถึงปี 2002 ปัจจุบันอาคารแห่งนี 8ได้กลายเป็น
มรดกทางด้านสถาปัตยกรรมที�สําคัญของเมือง 
นําท่านสู่ หมู่บ้านกอร์ด (GORDES)  เมืองเก่าแก่ที�มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็นแหล่งผลิตไวน์ที�มีชื�อเสียง
แห่งหนึ�ง ลักษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา และปลูกลดหลั�นกันมาตามไหล่เขา มีบ้านเรือนที�มีสถาปัตยกรรมที�
สวยงาม และบรรยากาศแบบชนบทดั 8งเดิมของโพรวองซ์รอบนอกของหมู่บ้านนี 8 เป็นที�ตั 8งของหมู่บ้านหิน 6,000 



 

ปี (Le village des Bories) หมู่บ้านหินเก่าแก่ที�สร้างด้วยการน่าหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วัสดุเชื�อมใดๆ 
ความสวยงาม และความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี 8ทําให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนึ�งในหมู่บ้านที�สวยที�สุด
ในฝรั�งเศส”อิสระให้ท่านเลือกซื 8อสินค้าแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ ทั 8งขนม นํ 8าหอม สบู่ ภาพวาดสวยงาม และ
เดินเล่นขมเมืองตามอัธยาศัย 

คํ=า  ร ับประทานอาหารคํ=า ณ ภัตตาคาร  



 

นําท่านเด ินทางเข้าสู่ที=พ ักโรงแรม LE PETIE PALAIS D’AGLAE ระดับ 4 ดาวโรงแรมสวยวิวแสนล้าน 
ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันงดงามของของเทือกเขาลูเบอรองและด ื=มด ํ=าไปกับธรรมชาติอ ันแสนบร ิสุทธิ_ ท ี=ทํา
ให้ท่านประทับใจแทบไม่มีว ันลืม หร ือเท ียบเท่า 

 

     4 โซลท์ - โรงงาน L’Occitane - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ วาลองโซล 
เช้า   ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโซล์ท (SAULT)  อีกหนึ�งเส้นทางถนนสายลาเวนเดอร์ในเขตโพรวองส์ ที�น้อยคนนัก
จะได้มาสัมผัส เป็นหมู่บ้านสวยมีสเน่ห์   ตั 8งอยู่บนเนินสูงที�จะทําให้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆของโพรว๊
องซ์จากมุมสูงได้เป็นอย่างดี และด้วยอาคารบ้านเรือนแบบโพรวองส์ดั 8งเดิม มีโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้าน
ขายของที�ระลึก คาเฟ่ น่ารักน่าเดินเล่นมากมาย และที�สําคัญบริเวณรอบนอกของหมู่บ้านจะถูกรายล้อมไปด้วย



 

ทุ่งดอกลาเวนเดอร์มากมาย เมื�อถ่ายภาพท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์โดยมีความงดงามแบบดั 8งเดืมของ
หมู่บ้านเป็นฉากหลังจึงเปรียบได้กับภาพวาดชั 8นดีที�ควรค่าแก่การมาเยือน จนได้เวลาอันสมควร จากนั 8นนําท่าน
สู่ เทือกเขาลูเบอรอง (LUBERON) คือชื�อของอุทยานแห่งชาติที�รัฐบาลฝรั�งเศสได้กําหนดขึ 8นในปี ค.ศ. 1977 
เพื�อรักษามรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติลูเบอรอง ตั 8งอยู่ใจกลางของรัฐโปรวองซ์ 
(Provence)มีพื 8นที�ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร พื 8นที�ในหุบเขาทางเหนือและทางใต้ มีเมืองเล็กเมืองน้อย 
และส่วนใหญ่เป็นพื 8นที�ทางเกษตรกรรม เมืองแต่ละเมืองในลูเบอรองจะอยู่บนหน้าผา แต่ละเมืองมีอายุเก่าแก่
ไม่ตํ�ากว่า 700 ปี และมีท้องทุ่งที�เต็มไปด้วยลาเวนเดอร์ ดอกไม้สีม่วงที�มีกลิ�นหอมอันเป็นสัญลักษณ์ของเขต
โพรวองซ์ 



 

จากนั 8นนําท่าน แวะเลือกซื 'อผลิตภัณฑ์ L’occitane สินค้านําเข้าจากประเทศฝรั�งเศสที�ผลิตมาจากธรรมชาติ
ล้วนๆ อาทิเช่น ดอกลาเวนเดอร์ ดอกส้ม มะกอก นํ 8าผิ 8ง อัลมอลล์ La verveine ฯลฯ 

เที=ยง   ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั 8นนําท่านเดินทางสู่ เมืองวาลองโซล (VALENSOLE)  เมืองเล็กๆ ที�มีเสน่ห์ของทุ่งลาเวน 
เดอร์กว้างใหญ่ที�สุดในฝรั�งเศส ทุกย่างก้าวที�เดินผ่านกลิ�นหอมของดอกลาเวนเดอร์ จะแวะมาทักทายเป็น
ระยะๆ จนท่านแทบจะอดใจไม่ไหวที�อยากจะกระโดดลงไปในท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ที�ละลานตาไปด้วยลาเวน



 

เดอร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ชูช่อออกมาเป็นแนวทิวแถวเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับทุ่ง
ลาเวนเดอร์ และเลือกซื 8อผลิตภัณฑ์ท้องถิ�นตามอัธยาศัย  
จนกระทั�งได้เวลาอันสมควร 

คํ=า   ร ับประทานอาหารคํ=า ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเด ินทางเข้าสู่ที=พ ักโรงแรม  MONASTERE DE SEGRIES HOTEL หร ือเทียบเท่า 
โรงแรมสไตล์ ชาโตว์ ใกล้ท ุ่งลาเวนเดอร์   

        5 กราซ - คานส์ - น ีซ - มอนติคาโล โมนาโก 
เช้า   ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกราสส์ (GRASSE)  เมืองสําคัญอีกแห่งหนึ�งของฝรั�งเศส ที�มีชื�อเสียงทางการผลิต
นํ 8าหอมเบื 8องหลังความหอมแห่ง Chanel No.5 นํ 8าหอมที�ได้ชื�อว่าเป็นตํานานแห่งความหอมของโลก และมีผู้ซื 8อ
หนึ�งขวดในทุกๆ 55 วินาที ดังนั 8นรอบๆเมืองจีงเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้หอมนานาพันธ์ุที�จะกลายมาเป็นหัวนํ 8าหอม
หลากกลิ�น เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตนํ 8าหอมมาตั 8งแต่ศตวรรษที� 16 ด้วยการริเริ�มนําแฟชั�นการใส่
นํ 8าหอมมาจากพระนางแคเธอรีน เดอเมดิซี เดินทางถึง เมืองกราสส์  



 

นําท่าน เข้าชมโรงงานผลิตนํ 'าหอม ที�ก่อตั 8งขึ 8นมาตั 8งแต่สมัยศตวรรษที� 16 ชมกระบวนการผลิตนํ 8าหอมด้วย
การสกัด และการกลั�นตลอดจนห้องจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของการผลิตนํ 8าหอม และคอลเล็ก
ชั�นขวดนํ 8าหอมมากมาย เพื�อจะได้รู้ ว่านํ 8าหอมหรูหราจากแบรนด์ดังที�วางจําหน่ายกันอยู่ทั�วโลกมีที�มาอย่างไร 
จนได้เวลาอันสมควร 

จากนั 8นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES)  เมืองชายทะเลเล็กๆ ที�มีอากาศอบอุ่นตลอดทั 8งปีและเป็น
เมืองที�ใช้สถานที�ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติที�โด่งดังไปทั�วโลก  



 

จากนั 8น อิสระให้ท่านได้เก ็บภาพกับ PALAIS DES FESTIVALS ที�ใช้เป็นสถานที�จัดงานประกวดภาพยนตร์ 
และศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินที�มีชื�อเสียงจากฮอลลี วูดมา
ประทับเอาไว้บนพื 8นซีเมนต์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เซต ย่านเดินเที�ยวริมทะเลที�ทันสมัย
ที�สุดในโลกเรียงรายไปด้วยทิวแถวของต้นปาล์ม ร้านบูติก และร้านค้ามีระดับ จนได้เวลาสมควร 

เที=ยง   ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั 8นนําท่านเดินทางสู่ เมืองนีส (NICE)  เมืองพักตากอากาศทางทะเลที�เรียกว่า เฟรนช์ ริเวียร่า มีชายทะเล
ที�สวยงาม ซึ�งเริ�มกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และชาวยุโรปมาตั 8งแต่สมัยวิคทอเรียซึ�ง
ส่วนใหญ่จะเดินทางมานีส เพื�อการพักผ่อนหย่อนใจชายหาดของนีสไม่ใช่หาดทราย แต่จะเป็นหินก้อนเล็กๆที�
ไม่คม ซึ�งคือเสน่ห์อีกอย่างหนึ�งของเมืองนีส เดินทางถึง เมืองนีส 
จากนั 8นนําท่าน ช มเมืองนีส  เมืองซึ�งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั 8นเยี�ยม ซากปรักหักพัง 
พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื 8อผ้า ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็นสิ�งที�ดึงดูดนักท่องเที�ยวให้มาเยี�ยมชม  ถ่ายภาพกับ  
โบสถ์นอร์ทเทรอดามข องเมืองนีส (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถ์ที�ได้รับอิทธิพลมา
จากสถาปัตยกรรมแบบโกธิคอย่างชัดเจน  
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองมองเต คาร์ โล (MONTE CARLO)  เมืองใหม่ที�ตั 8งอยู่ทางตอนปลายของฝรั�งเศส 
เดินทางถึงเมืองมองเต คาร์โล 



 

นําท่าน ถ่ายภาพ กับ ปาเล เดอ  แป รงซ์  (PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที�ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ 
จากนั 8นให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที�ขนาบด้วยท่าจอดเรือยอร์ชอันหรูหราซึ�งแสดงถึงความมั�งคั�งและรํ�ารวยของ
ดินแดนแห่งนี 8 แวะถ่ายภาพกับความหรูหราของคาสิโนแห่งมองเต คาร์โล ซึ�งปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที�
สําคัญของเมือง จากนั 8นนําท่าน ชมเมืองโมนาโค ที�ตั 8งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์
นิโคลัส ที�สร้างขึ 8นตั 8งแต่ปีค.ศ. 1875 ที�เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดา

แห่งโมนาโค 



 

คํ=า   ร ับประทานอาหารคํ=า ณ ภัตตาคาร  
น ําท่านเด ินทางเข้าสู่ที=พ ักโรงแรม  FAIRMANT MONTE CARLO หร ือเท ียบเท่า 

 

        6 พอร์โตฟิโน่ - ลา สเปเซ ีย 
เช้า   ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เม ืองพ อร์ โตฟิ โน่  (PORTOFINO)   หมู่บ้านประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมือง
สวรรค์สําหรับนักท่องเที�ยวในเมืองเจนัวของอิตาเลี�ยนริเวียร่า ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆที�อยู่ท่ามกลางเมืองท่า

ของเมดิเตอร์เรเนียนที�สวยๆมากมาย เดินทางถึง เมืองปอร์โตฟิโน่  
นําท่าน ชมเมืองปอร์ โตฟิ โน่ หมู่บ้านตากอากาศช ื=อด ังของอ ิตาลี สวรรค์แห่งรีสอร์ทสําหรับนักท่องเที�ยวใน
แคว้นลิกูเรีย (LIGURIA) ดื�มดํ�ากับบรรยากาศสบายๆฟังเสียงคลื�น ชมท่าเรือยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิตริมทะเล ไม่
ไกลจากท่าเรือนักท่านยังสามารถเที�ยวชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั 8งแต่คริสตศตวรรตที� 



 

11 เป็นโบสถ์ที�มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเปี�ยมด้วยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที�ใด หากพอมีเวลาท่านยังสามารถ
ขึ 8นไปชม ป้อม CASTELLO BROWN ซึ�งเป็นทั 8งปราสาท และเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกตั 8งแต่สมัย 
ค.ศ.ที� 16 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังป็นจุดชมวิวของเมืองแบบ PANORAMA เห็นทั 8งเมืองท่าเรือ และทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนได้ชัดเจน 

เที=ยง   ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื 'นเมือง 
นําท่านเดินทางสู่ เม ือง ลา สเปเซ ีย (LA SPEZIA)  เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง
เมืองเจนัว และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ�งในอ่าวที�มีความ สําคัญทางด้านการค้าและการทหาร 

คํ=า   ร ับประทานอาหารคํ=า ณ ภัตตาคาร  
จากนั 'นน ําท่านเข้าสู่ที=พ ักโรงแรม NH COLLECTION LA SPEZIA หร ือเทียบเท่า 

 

           7 ซ ิงเควเทอเร่  - มิลาน 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั 8นนําท่าน นั= งร ถไฟ สู่ช ิง เควเทอเร่  (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที�ตั 8งอยู่บนชายฝั�งริเวียร่าของ
อิตาลี CINQUE TERRE  มีความหมายว่า “ห้าดินแดน”  (FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA แล ะ RIOMAGGIORE โด ย ทั 8ง ห้ า



 

หมู่บ้านนี 8มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ�งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ 8นทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย  
นําท่านชมความงามและบรรยากาศของหมู่บ้านเป็นบางส่วน เฉพาะหมู่บ้านหลักๆที�เป็นไฮไลท์ ซึ�งอาจต้องใช้
เวลากันทั 8งวันเลยทีเดียว โดยเฉพาะ หมู่บ้านร ิโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที�มีเสน่ห์ 
และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที�ตั 8งลดหลั�นกันบนหน้าผาที�ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับนํ 8า
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทําให้กลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวยอดฮิตแห่งหนึ�งอย่างไม่ต้องสงสัย ให้
ท่านชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร 
นําท่านกลับสู่ เม ือง ลา สเปเซ ีย 

เที=ยง   ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เดินทางสู่  กรุงมิลาน เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที�สําคัญ ของอิตาลี เมืองที�ขึ 8นชื�อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง
แฟชั�น 

คํ=า   ร ับประทานอาหารคํ=า ณ ภัตตาคาร  
น ําท่านเด ินทางเข้าสู่ที=พ ักโรงแรม ROSA GRAND MILANO หร ือเท ียบเท่า 
พ ักใจกลางกรุงมิลาน ต ิดแหล่งช้อปปิ'งและแลนด์มาร์คสําคัญ 

 

              8 โบสถ์ดูโอโม - แกลเลอเรีย วิคตอร ิโอ เอมานูเอล 2 



 

เช้า   ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ด ูโอโม่แห่ง มิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที�หรูหรา 
และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ�มสร้างตั 8งแต่ปี ค.ศ.1386 และที�น่าทึ�งของโบสถ์ ก็คือการ
ตกแต่งประดับประดาที�เน้นความหรูหราอย่างเต็มที�โดยเฉพาะรูปปั8นรอบตัวอาคาร มีจํานวนกว่า 3,000 ชิ 8น 
ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ�ง และหลังคามุงด้วยกระเบื 8องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้าง
ขึ 8นเพื�อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที� 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ  
นําท่าน  ช้ อ ป ปิ' ง ภายใ นอ าคาร แ ก ลเ ล อ เ ร ีย  วิค ต อ ร ิ โ อ  เ อม านู เ อล  2 (GALLERIA VITTORIO 
EMMANUELE II) ช้อปปิ 8งอาเขตที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก มีชื�อเรียกเล่นๆ ว่าเป็นห้องนั�งเล่นของ เมืองมิ
ลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟ ที�เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ 



 

สามารถนั�งจิบคาปูชิโน นั�งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื 8อผ้าทันสมัย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามของ
อาคารหลังนี 8 หรือเลือกซื 8อสินค้าตามอัธยาศัย 

เที=ยง   ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบ ิน เมืองมิลาน  เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับ 

23.20 น. ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตร ียน แอร์ ไลน์ (OS) เที�ยวบินที�  
 เที�ยวบินที� OS516 (20:35-22:00 / OS25 (23:20-14:20(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 12.45 
ชั�วโมง (รวมเวลาแวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย) บริการอาหารและเครื�องดื�มบน
เครื�อง 

 

              9 กร ุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
14:20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

กําหนดการ เดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี=ยว 
เสาร์-อาทิตย์ 25 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 65 139,999 139,999 25,900 

ศุกร์-เสาร์ 04-12 กรกฎาคม 65 139,999 139,999 25,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลี=ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤด ูกาล 

 

เง ื=อนไขการให้บร ิการ  
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที�นั�งจะยืนยันเมื�อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั 8น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื�อทําการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื�อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 



 

4. หากท่านที�ต้องการออกตั}วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที� ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั 8ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ~ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 8น 

5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั 8นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั 8งแบบหมู่คณะและยื�น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที� 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั 8งหมด 

7. ค่านํ 8าหนักกระเป๋า (นํ 'าหนัก 23 กิโลกร ัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสาย 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


