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โกรสกรอกเนอร์ โดโลไมท์ 

พุธที ่24 เมษายน – พุธที ่1 พฤษภาคม 2562  (8 วนั) 

 

 

 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

สัมผัสความงดงาม ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทีส่รรค์สร้าง เทือกเขา ทะเลสาบ หมู่บ้านสุดตระการตา 

ชมธรรมชาติอันงดงามน ้าใสราวมรกตที่ ทะเลสาบโคนกิ  เรียนรู้และสนุกสนานในเหมอืงเกลอื Hallein ซึ่งดัดแปลง

มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้ท่านชมทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขาสูงบน ถนนลอยฟา้โกรสกรอกเนอร ์ เก็บภาพขุนเขา

สูงสง่างามเสียดฟ้าของเทือกเขาใน อุทยานแหง่ชาตโิดโลไมค ์ สัมผัสความน่ารักของ ออตเิซ ่เมืองเล็กในหุบเขา 

ต้นทางก่อนขึ น กระเชา้สู่แอลป์ เดอ ซุสซิ เก็บภาพ ทะเลสาบเบรยีส และ ทะเลสาบมสิซรูนิา่ ทะเลสาบสีมรกตที่

สะท้อนความงามจากขุนเขาอันยิ่งใหญ่บนผิวน ้า ย้อนต้านานความรักของโรมิโอจูเลยีตที่เมอืงเวโรนา่ 

 ช้อปปิ้งที่ เมอืงมิลาน 

 

ออสเตรีย อติาลี 
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 01. พุธที่ 24 เมษายน 2562  กรุงเทพฯ  
 

23.00 น. พร้อมกันที่ สนามบนิสุวรรณภมิู เคาน์เตอร์สายการบนิไทย GROUP CHECK IN (ROW D)   

 เจ้าหน้าที่ชยัทัวร์คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับท่าน 
 

02. พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 มิวนิค – ทะเลสาบโคนิก -  เบิร์ชเทสการ์เดน  
 

00.50 น. ออกเดินทางสู่มวินิค โดยเที่ยวบนิท่ี TG 924 (11.15 ชม.) 
07.05 น.  ถึง สนามบินมวินิค ประเทศเยอรมัน ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
น าท่านสู่ ทะเลสาบโคนิก (Konig See) (157 กม. / 2 ชม.) ทะเลสาบเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ ที่ท่านเคยพบ
เห็นบ่อยบนปฏิทินหรือภาพโฆษณาการท่องเที่ยว น าท่านล่องเรือชมธรรมชาติอันงดงาม น  าใสราวกับมรกตทะเลสาบแห่งนี ก าเนิด
จากการละลายของกลาเซียร์บนยอดเขาตั งแต่ยุคน  าแข็ง ยังมีโบสถ์เซนต์บาโธโลมา (St. Bartoloma Church) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่
ได้รับความนิยมในหมู่นักถ่ายภาพ จึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักท่องเที่ยวจะพบเห็นโบสถ์แห่งนี ปรากฏอยู่บนภาพถ่าย และภาพเขียน
อยู่บ่อยครั ง จากนั นเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden) (6 กม.) เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของเยอรมนี เรียกว่า
เส้นทางดิอัลไพน์ โรดในอดีตเมืองนี ยังเป็นที่ตั งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้ นอกจากนี เมืองนี ยังเป็นเมืองที่มี
ความมั่งคั่งจากเหมืองเกลือ ซึ่งเริ่มด าเนินการในปี 1517 
 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  
 

น าท่านผจญภัยใน เหมืองเกลือเก่า เรียนรู้ขั นตอนการขุดหาเกลือ ถือว่าเป็นทรัพยากรดินที่มีค่าดุจทอง สร้างความมั่งคั่งให้กับ
อาณาจักรต่างๆ ท่ีเป็นเจ้าของ และสนุกสนานกับการเปล่ียนระดับในเหมืองด้วยไม้เล่ือนแบบชาวเหมืองในอดีต  
อาหารค่ าที่โรงแรม 
 

ที่พัก    ALPENHOTEL KRONPRINZ BERCHTESGADEN   

 

 
 
 

03. ศุกรท์ี่ 26 เมษายน 2562     เซล แอม ซี – ถนนลอยฟ้าโกรสกรอกเนอร์ – คอร์ติน่า 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
 

เดินทางสู่เมือง Zell Am See (77 กม. / 1 ชม.) เมืองที่สวยงามดั่งภาพวาด ตั งอยู่ริมทะเลสาบเซลเลอร์ ซี (Zeller See หรือ
ทะเลสาบเซลล์) และโอบล้อมด้วยเทือกเขาโฮเฮอเทาแอร์น (Hohe Tauern)  



 

โกรสกรอกเนอร์ โดโลไมท์ | 3 
 

น าท่านข้ามเทือกเขาแอลป์ด้วย ถนนลอยฟ้าโกรสกรอกเนอร์ (Grossglockner) (54 กม.) เป็นถนนท่ีอยู่สูงที่สุดในทวีปยุโรป นับ 
เป็นความภาคภูมิใจของวิศวกรชาวออสเตรียน เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ  อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ที่สลับซับซ้อนซึ่งปกคลุม
ด้วยหิมะขาวสะอาดตาและธารน  าแข็งตา่งๆ มากมาย  โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของธารน  าแข็ง Franz Josefs Hohe  ที่ระดับความ
สูง 2,369 เมตร จากระดับน  าทะเลเป็นธารน  าแข็งขนาดใหญ่ท่ีมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร  
 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  
เดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า (Cortina D’Ampezzo) (117 กม. / 1 ชม.) เมืองทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ตั งอยู่ในทิวเขา
Dolomites รู้จักในนามลานสกี มีทิวทัศน์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เคยเป็นสถานท่ีจัดโอลิมปิกฤดูหนาว เมื่อ พ.ศ. 2499  
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  
ที่พัก   HOTEL BELLEVUE หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)   

 
 
 
 
 
 
 

04. เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562     ทะเลสาบเบรียส – ทะเลสาบมิสซูริน่า – อุทยานฯทรีพีค   
 

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส (Lake Braies) (46 กม. / 1 ชม.) หรือ  Lake Prags  ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งโดโลไมท์ 
ตั งอยู่ในหุบเขาโดโลไมท์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ทะเลสาบแห่งนี มีสีเขียวมรกตและใสมาก รายล้อมไปด้วยพืชพันธุ์
และต้นสนอุดมสมบูรณ์ โดยมีภูเขาโดโลไมท์เป็นฉากหลังสะท้อนกับผืนน  าเป็นหน่ึงในมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงามอีกแห่งหน่ึง  
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
เดินทางสู่ จุดชมชมวิว Tre Cime di Lavaredo หรือ Three Peaks National Park (42 กม. / 1 ชม.) ทีต่้องขับรถเข้าไปในเขตของ
อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้พบกับทิวเขายิ่งใหญ่ตระการตาตลอดเส้นทาง  

จากนั นน าท่านไปถ่ายรูปกับ ทะเลสาบมิตซูริน่า  (Misurina) (8 กม.) มีเรื่องเล่าเป็นต านานท้องถิ่น กล่าวว่า “Misurina” เด็กสาว
ผู้ดื อรั นเป็นธิดาของราชายักษ์ “King Sorapiss” ผู้รักและตามใจธิดายิ่งชีวิตและจะคอยดูแลเธอในอุ้งมือตลอดเวลา วันหนึ่งเธอ
อยากได้กระจกวิเศษของเทพธิดา Monte Cristallo เทพธิดายินยอมมอบกระจกให้ โดยมีข้อแม้คือราชายักษ์ต้องกลายร่างเป็น
ภูเขาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ราชายักษ์ยินยอมที่จะกลายร่างเพื่อตามใจพระธิดา ขณะกลายร่างนั น ท าให้ไม่สามารถประคองร่าง
ของพระธิดาที่อยู่ในอุ้งมือไวไ้ด้ เธอจึงพลัดหล่นลงเบื องล่าง แล้วเฝ้ามองพระบิดากลายร่างเป็นภูเขา น  าตาแห่งความเสียใจของเธอ
ไหลรินลงสู่เบื องล่างกลายเป็นทะเลสาบ แล้วตัวเธอเองก็จมลงก้นบึ งของทะเลสาบพร้อมกระจกวิเศษ ทุกวันนี  King Sorapiss 
ยังคงเฝ้าคุ้มครองพระธิดา Misurina พร้อมกระจกวิเศษซ่อนอยูก่้นทะเลสาบตลอดมา น าท่านเดินทางกลับเมืองคอร์ติน่า ( 15 กม.)  
 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
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05. อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562  ออติเซ่- แอลป์ เดอ ซุสซิ – โบลซาโน่    
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองออติเซ่ (Ortisei) (66 กม. / 1 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่เงียบสงบ  น าท่านขึ นกระเช้าสู่อยู่ยอด 
Mont Seuc เพื่อชมวิวของ Alps Di Siusi มีลักษณะภูมิประเทศของยอดเขาที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ยอดเขาที่สูงที่สุด มีชื่อว่า 
“Sassolungo” มีความสูงถึง 3,181 เมตร นอกจากจะเป็นแหล่งเล่นสกีแล้ว ในช่วงฤดูร้อนนักท่องเที่ยวนิยมมา เดินไต่เขา  
หรือ ขี่จักรยาน อีกด้วย 
 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
 

เดินทางสู่ เมืองโบลซาโน่ (Bolzano) (36 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองในภูมิภาคทิโรลใต้ (South Tyrol) เป็นเมืองที่มีเนินเขา ป่า ทุ่ง
หญ้า ไร่องุ่นและเทือกเขา Dolomites ในทางทิศตะวันออกนั นเหมาะกับการพักผ่อนอย่างยิ่ง ในเมืองจะมี วิหาร Duomo โบสถ์ 
Chiesa dei Domenican และอนุสาวรีย์ที่จัตุรัสกลางเมือง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดิน Piazza Walther  
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
 

ที่พัก   HOTEL FOUR POINT BY SHERATON  

 
 

06. จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562   โบลซาโน่ – เวโรน่า – มิลาน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ เวโรน่า ( Verona) (154 กม. / 2 ชม.) เป็นเมืองที่ตั งอยู่ในจังหวัดเวโรน่า แคว้นเวเนโตในประเทศอิตาลี เวโรน่าเป็นหนึ่ง
ในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของอิตาลี เวโรน่าเป็นสถานที่น่าดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความส าคัญทางศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เห็นได้งานนิทรรศการประจ าปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจ้งที่สร้างโดยโรมัน ให้ทางได้ถ่ายรูป
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กับบ้านของจูเลียต แล้วจินตนาการเรื่องราวความรักอันแสนโรแมติกที่ตราตรึงในหัวใจของผู้คนทั่วโลกจากบทประพันธ์ของ 
William Shakespeare ที่เชื่อกันว่าแต่งบทประพันธ์นี ขึ นมาเพราะตกหลุมรักในความโรแมนติกของเมืองนี  
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมอืงมิลาน (Milan) (145 กม. / 2 ชม.)   ศูนย์กลางธุรกิจของอิตาลีตอนเหนือเป็นที่รวบรวบศิลปะสถาปัตยกรรมและ
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของอิตาลี น าชม จตุรัสกลางเมือง (PIAZZA DEL DUOMO) ที่ตั งของมหาวิหาร DUOMO  ซึ่งเป็นโบสถ์
ศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลีสร้างขึ นในปี ค.ศ. 1386 และสร้างเสร็จ ในปี ค.ศ.1813 ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด 
จึงมีชื่อเล่นว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 
เมตร ของพระแม่มาดอนน่า  ด้านหน้ามหาวิหารจะเป็นลานกว้าง เรียกว่า ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (PIAZZA DEL DOUMO) เป็น
ศูนย์กลาง และแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุคสมัย  ด้านข้างของจตุรัสหน้าดูโอโม่ทางทิศเหนือ จะเห็นทางเข้ากลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอ
มานูเอล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่หรูหราอลังการแห่งเมืองมิลาน  
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
ที่พัก   STARHOTEL ROSA GRAND MILAN  

 

 

07. อังคารที่  30 เมษายน 2562    มิลาน 
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
10.00 น.  เดินทางสู่ สนามบินมิลาน MALPENSA 
14.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG941 (10.50 ชม.) 
 

08. พุธที่  1 พฤษภาคม 2562     กรุงเทพฯ 
 

05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 - กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง 
หมายเหตุ ก าหนดการนี อาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  

   

อัตราคา่บรกิาร  ตั๋วเครื่องบินหมูค่ณะ  (TG)  ค่าทัวร ์(ยังไม่รวม Vat)  รวมทั งสิ น 

15 ท่าน / ท่านละ (พักห้องคู)่ Economy 33,000.- บาท 86,000.- บาท 119,000 .- บาท  
พักเดี่ยวเพิม่ท่านละ - 21,000.- บาท - 

 

***หมายเหตุ  อัตรานี ต้องมีผู้เดินทางไม่น้อยกวา่15 ท่าน 
 

อัตรานี้รวม 

 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ชั นทัศนาจร (แบบหมูค่ณะ) โดย สายการบินไทย   
2. ค่าโรงแรมที่พกัพร้อมอาหารเช้า ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  หรือเทียบเทา่ 
3. อาหารจดัเลี ยง ตามรายการ 
4. น  าดื่มบนรถวันละ 2 ขวด พร้อมของวา่งบริการบนรถ  
5. ค่าพาหนะน าเทีย่วรถโคช้ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
6. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ น (น  าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 
7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  (อายุเกิน 70 ปี ความคุ้มครองลดลงครึ่งหน่ึง) 
8. มัคคุเทศกช์ัยทัวรด์ูแลท่านตลอดการเดินทาง  
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9. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคเุทศก์  
 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

1. ค่าหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  
3.   ค่าใช้จา่ยส่วนตัวตา่งๆ อาทิ อาหาร เครื่องดืม่พิเศษ ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรดี ฯลฯ 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอิตาลี(วีซ่าเชงเก้น) 

 

1. หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลืออยา่งน้อยที่สุด 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
 และ หนังสือเดินทางเล่มเก่าทีม่ปีระวัติการยื่นวซี่าเชงเก้น 

2. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ านวน 2 รูป พื นหลังสีขาว ห้ามยิ มเห็นฟัน ไม่ใส่แว่นตา 
เครื่องประดับต่างๆ และคอนแทคเลนส์สี เห็นใบหูทั งสองขา้งชัดเจน  

3. หลักฐานการท างาน  
 - (ในกรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัท) หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ อายเุอกสาร

ไม่เกิน 1 เดือน (นับจากวันท่ีจะยืน่) ที่ระบุ : อาชีพ, เงินเดือน และ ระยะเวลาในการ
ท างาน 

 - (ในกรณีท่ีเป็นเจ้าของกจิการ) หนังสือรับรองจดทะเบียนการคา้ ต้องคัดส าเนา ให้มีอายุ 3 เดือนนับจากวันท่ีออกจนถึงวันท่ี
ยื่น 

4. หลักฐานการเงิน  
 ส าเนาสมดุบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน (อัพเดทยอดสุดท้ายก่อนวันยื่นวีซา่ 7 วัน) น ำสมดุบญัชีฉบับจริงมำดว้ยในวัน

ยื่น หรือ Bank Statement จากทางธนาคารฉบับจรงิ (ออกก่อนยืน่วีซ่า 7 วัน)  
6.  ส าเนาทะเบียนบ้าน   
7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ/นามสกุล/ทะเบียนสมรส(ถา้ม)ี  
 
ผู้เดินทางจะตอ้งมาแสดงตนดว้ยตัวเองทุกกรณี ณ ศูนย์  VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต c 191 ถนนสีลม แขวง 
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500    
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