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1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้4 สนามบนิสุวรรณภมูเิคาน์เตอรส์ายการบนิออสเตรยีน แอร์

ไลน ์(OS) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
23.45 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) เที่ยวบินที่ OS26 

(23:45-05:35(+1)) / OS561 (06:15-07:35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 12.50 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยน
เครื่องที่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
 
 
 
 



KEU990911-OS LAVENDER RIVIERA SWISS-FRANCE-ITALY 9D6N 

 2 สนามบนิซูริก สวิสเซอร์แลนด-์เมอืงเบริ์น-เมืองชาโมนิกซ ์

07.35 น. เดินทางถึง  สนามบินเมืองซรูกิ ประเทศฝรัง่เศส  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว  จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ 
นำท่าน ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูติคเป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะ
กับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ 
เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ถ่ายภาพกับนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” 
ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลาและผ่านชม มหาวิหารเซนตว์ินเซนต์รทัเฮา้ส (ทาวน์ฮอลล์) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์ (CHAMONIX)  เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง และเป็นเมืองพักตากอากาศที่อยู่ติดกับ

เทือกเขาแอลป์ และสวิสเซอร์แลนด์ท่ีรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีเป็นที่นิยมของคนฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก 
เดินทางถึง เมืองชาโมนิกซ์ 
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คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นำทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมที่พกั MERCURE CHAMONIX CENTRE หรอืเทยีบเทา่ 

 

           3 ยอดเขามองบลังก์-เกรอนอบ-กอร์ด 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถกระเช้าลอยฟ้าเอกุยย์ดูมีดี (Aiguilledu Midi สูง 3,842 ม.)ระหว่างขึ้น ท่านสามารถ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามที่แวดล้อมไปด้วยหิมะ และต้นไม้ หรือวิวทิวทัศน์ของเมืองชาโมนิกซ์ จนถึง ยอดเขา Aiguille du 
Midi นำท่านข้ามสะพานลอยเพื่อเดินทางสู่ลิฟท์ เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา นำท่าน ชมยอดเขามองบลังก์ ที่ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูง
ที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของยอดเขามองบลองก์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกรอนอบ (GRENOBLE) เมืองศูนย์กลางของเฟรนช์แอลป์ โดยเฉพาะในด้านการคมนาคม 
เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนมี “ซัมเมอร์คอร์ส” ที่มีช่ือเสียงมาก และขณะเดียวกันในฤดูหนาวก็ยัง
ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เดินทางถึง เมืองเกรอนอบ นำท่าน ชมเมืองเกรอนอบ ผ่านชมอาคาร

รัฐสภาโดฟีเน (Palace of the Parliament of dauphiné) อีกหนึ่งอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมือง โดยตัว
อาคารถูกสร้างขึ้นระหว่างปี1500 – 1539 และถูกใช้งานมาจนถึงยุคแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศส จนกระทั่งปี 2000 ได้ถูกใช้เป็น
ศาลจนถึงปี 2002 ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้กลายเป็นมรดกทางด้านสถาปัตยกรรมที่สำคัญของเมือง 
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นำท่านสู่ หมู่บ้านกอร์ด (GORDES)  เมืองเก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื ่อเสียงแห่งหนึ่ง 
ลักษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา และปลูกลดหลั่นกันมาตามไหล่เขา มีบ้านเรือนที่มี สถาปัตยกรรมที่สวยงาม และ
บรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์รอบนอกของหมู่บ้านนี้ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหิน 6,000 ปี (Le village des 
Bories) หมู่บ้านหินเก่าแก่ที่สร้างด้วยการน่าหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วัสดุเชื่อมใดๆ ความสวยงาม และความเป็น
เอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส”อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแปร
รูปจากดอกลาเวนเดอร์ ทั้งขนม น้ำหอม สบู่ ภาพวาดสวยงาม และเดินเล่นขมเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ักโรงแรม LE PETIE PALAIS D’AGLAE ระดับ 4 ดาวโรงแรมสวยวิวแสนล้าน ลอ้มรอบดว้ย

ทศันียภาพอันงดงามของของเทอืกเขาลูเบอรองและดื่มดำ่ไปกบัธรรมชาตอินัแสนบรสิทุธิ ์ที่ทำใหท้า่นประทบัใจแทบไม่มวีันลมื หรอื
เทยีบเทา่ 
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     4 โซลท์-โรงงาน L’Occitane-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ วาลองโซล 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโซลท์ (SAULT)  อีกหนึ่งเส้นทางถนนสายลาเวนเดอร์ในเขตโพรวองส์ ที่น้อยคนนักจะได้มาสัมผัส 
เป็นหมู่บ้านสวยมีสเน่ห์   ตั้งอยู่บนเนินสูงที่จะทำให้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆของโพรว๊องซ์จากมุมสูงได้เป็นอย่างดี 
และด้วยอาคารบ้านเรือนแบบโพรวองส์ดั้งเดิม มีโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ น่ารักน่าเดินเล่น
มากมาย และที่สำคัญบริเวณรอบนอกของหมู่บ้านจะถูกรายล้อมไปด้ วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์มากมาย เมื ่อถ่ายภาพ
ท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์โดยมีความงดงามแบบดั้งเดืมของหมู่บ้านเป็นฉากหลังจึงเปรียบได้กับภาพวาดชั้นดีที่ควรค่า
แก่การมาเยือน จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านสู่ เทือกเขาลูเบอรอง ( LUBERON) คือชื่อของอุทยานแห่งชาติที่
รัฐบาลฝรั่งเศสได้กำหนดขึ้นในปี ค.ศ. 1977 เพื่อรักษามรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติลูเบอรอง 
ตั้งอยู่ใจกลางของรัฐโปรวองซ์ (Provence)มีพื้นที่ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ในหุบเขาทางเหนือและทางใต้ มี
เมืองเล็กเมืองน้อย และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรม เมืองแต่ละเมืองในลูเบอรองจะอยู่บนหน้าผา แต่ละเมืองมีอายุ
เก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี และมีท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยลาเวนเดอร์ ดอกไม้สีม่วงที่มีกลิ่นหอมอันเป็นสัญลักษณ์ของเขตโพรวองซ์ 
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จากนั้นนำท่าน แวะเลือกซือ้ผลติภณัฑ ์L’occitane สินค้านำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสที่ผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆ อาทิเช่น 
ดอกลาเวนเดอร์ ดอกส้ม มะกอก น้ำผ้ิง อัลมอลล์ La verveine ฯลฯ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวาลองโซล (VALENSOLE)  เมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ของทุ่งลาเวน 
เดอร์กว้างใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ทุกย่างก้าวท่ีเดินผ่านกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์ จะแวะมาทักทายเป็นระยะๆ จนท่านแทบ
จะอดใจไม่ไหวที่อยากจะกระโดดลงไปในท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ที่ละลานตาไปด้วยลาเวนเดอร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ชูช่อออกมา
เป็นแนวทิวแถวเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับทุ่งลาเวนเดอร์ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตาม
อัธยาศัย  
จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ักโรงแรม  MONASTERE DE SEGRIES HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมสไตล ์ชาโตว ์ใกลทุ้ง่ลาเวนเดอร์  
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         5 กราซ-คานส-์นซี-มอนตคิาโล โมนาโก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกราสส์ (GRASSE)  เมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงทางการผลิตน้ำหอม
เบื้องหลังความหอมแห่ง Chanel No.5 น้ำหอมที่ได้ชื่อว่าเป็นตำนานแห่งความหอมของโลก และมีผู้ซื้อหนึ่งขวดในทุกๆ 55 
วินาที ดังนั้นรอบๆเมืองจีงเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้หอมนานาพันธุ์ที่จะกลายมาเป็นหัวน้ำหอ มหลากกลิ่น เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำหอมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ด้วยการริเริ่มนำแฟชั่นการใส่น้ำหอมมาจากพระนางแคเธอรีน เดอ
เมดิซี เดินทางถึง เมืองกราสส์  
นำท่าน เข้าชมโรงงานผลิตน้ำหอม ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตน้ำหอมด้วยการสกัด และ
การกลั่นตลอดจนห้องจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของการผลิตน้ำหอม และคอลเล็กชั่นขวดน้ำหอมมากมาย 
เพื่อจะได้รู้ว่าน้ำหอมหรูหราจากแบรนด์ดังที่วางจำหน่ายกันอยู่ทั่วโลกมีที่มาอย่างไร จนได้เวลาอันสมควร 
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จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคานส ์(CANNES)  เมืองชายทะเลเล็กๆ ที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีและเป็นเมืองที่ใช้สถานที่
ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่โด่งดังไปท่ัวโลก  
จากนัน้ อิสระใหท้่านไดเ้กบ็ภาพกบั PALAIS DES FESTIVALS ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานประกวดภาพยนตร์ และศูนย์ประชุม
นานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวูดมาประทับเอาไว้บนพื้นซีเมนต์ 
ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เซต ย่านเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลกเรียงรายไปด้ วยทิวแถวของ
ต้นปาล์ม ร้านบูติก และร้านค้ามีระดับ จนได้เวลาสมควร 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนีส (NICE)  เมืองพักตากอากาศทางทะเลที่เรียกว่า เฟรนช์ ริเวียร่า มีชายทะเลที่สวยงาม 
ซึ่งเริ่มกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคทอเรียซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทาง
มานีส เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจชายหาดของนีสไม่ใช่หาดทราย แต่จะเป็นหินก้อนเล็กๆที่ไม่คม ซึ่งคือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง
ของเมืองนีส เดินทางถึง เมืองนีส 



KEU990911-OS LAVENDER RIVIERA SWISS-FRANCE-ITALY 9D6N 

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองนีส เมืองซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม ซากปรักหักพัง พิพิธภัณฑ์ ร้าน
เสื้อผ้า ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม  ถ่ายภาพกับ  โบสถ์นอร์ทเทรอดามของ
เมืองนีส (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบโกธิคอย่างชัดเจน  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเต คาร์โล (MONTE CARLO)  เมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ทางตอนปลายของฝรั่งเศส เดินทางถึงเมือง
มองเต คาร์โล 
นำท่าน ถ่ายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ ์(PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ จากนั้นให้ท่านชมวิว
ทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่าจอดเรือยอร์ชอันหรูหราซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งและร่ำรวยของดินแดนแห่งนี้ แวะถ่ายภาพกับความ
หรูหราของคาสิโนแห่งมองเต คาร์โล ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของเมือง จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโมนาโค ที่ตั้ง
อยู่ท่ามกลางท้องทะเลอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1875 ที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธี
อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค 

คำ่   รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 

นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ักโรงแรม  FAIRMANT MONTE CARLO หรอืเทยีบเทา่ 
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         6 พอร์โตฟิโน-พอร์โตฟิโน่ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO)   หมู่บ้านประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรค์สำหรับ
นักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวของอิตาเลี่ยนริเวียร่า ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนที่
สวยๆมากมาย เดินทางถึง เมืองปอร์โตฟิโน่  

นำท่าน ชมเมืองปอร์โตฟิโน่ หมู่บ้านตากอากาศชื่อดังของอิตาลี สวรรค์แห่งรีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยวในแคว้นลิกูเรีย 
(LIGURIA) ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆฟังเสียงคลื่น ชมท่าเรือยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิตริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรือนักท่านยัง
สามารถเที่ยวชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสตศตวรรตที่ 11 เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตหาก
เปี่ยมด้วยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด หากพอมีเวลาท่านยังสามารถขึ้นไปชม ป้อม CASTELLO BROWN ซึ่งเป็นทั้ง
ปราสาท และเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกตั้งแต่สมัย ค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังป็นจุดชมวิวของเมือง
แบบ PANORAMA เห็นทั้งเมืองท่าเรือ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ชัดเจน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
นำท่านเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย (LA SPEZIA)  เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัว และปิ
ซ่า บนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความ สำคัญทางด้านการค้าและการทหาร 

คำ่   รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กัโรงแรม NH COLLECTION LA SPEZIA หรอืเทยีบเทา่ 
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               7 ซิงเควเตอเร-่มิลาน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสู่ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของ
อิตาลี CINQUE TERRE  มีความหมายว่า “ห้าดินแดน”   (FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้าน 5 แห่ง 
ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดย
ทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย  
นำท่านชมความงามและบรรยากาศของหมู่บ้านเป็นบางส่วน เฉพาะหมู่บ้านหลักๆที่เป็นไฮไลท์ ซึ่งอาจต้องใช้

เวลากันทั้งวันเลยทีเดียว โดยเฉพาะ หมู่บ้านรโิอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีเสน่ห์ และ
มีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ำ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย ให้
ท่านชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร 
นำท่านกลับสู่ เมอืง ลา สเปเซยี 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู่  กรงุมลิาน เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น 

คำ่   รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
นำทา่นเดนิทางเข้าสูท่ีพ่ักโรงแรม ROSA GRAND MILANO หรอืเทียบเท่า 
พกัใจกลางกรงุมลิาน ตดิแหลง่ชอ้ปปิง้และแลนด์มารค์สำคญั 
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                  8  โบสถ์ดูโอโม-แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่ง มิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการ
สร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความ
หรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง 
และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐม
กษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ  
นำท่าน ช้อปปิง้ภายในอาคารแกลเลอเรยี วิคตอรโิอ เอมานเูอล 2 (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ช้อปปิ้งอา
เขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆ ว่าเป็นห้องนั่งเล่นของ เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนม
ราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟ ที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้า
ทันสมัย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทาง
กลับ 

23.20 น. ออกเดินทางจากเมืองมิลาน กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) เที่ยวบินท่ี   เที ่ยวบิน
ที่ OS516 (20:35-22:00 / OS25 (23:20-14:20(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 12.45 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะ
เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

               9  กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
14:20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

กำหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 
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 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
เงือ่นไขการให้บรกิาร 
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 23 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

