ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

โดยสายการบินการ์ ต้าร์ แอร์ เวย์ (QR)
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุ งเทพฯ – โดฮาร์
17.30 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ Q ประตู 8 สายการบินการ์ ต้าร์ แอร์ เวย์
พร้อมพบเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
20.45 น.
ออกเดินทางสู่ โดฮาร์ โดยสายการบินการ์ ต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833
23.55 น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮาร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) โดฮาร์ – โรม – นา้ พุเทรวี่ – วาติกนั – โบสถ์ เซ็นต์ ปีเตอร์ – ฟลอเรนซ์
01.20 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม โดยสายการบินการ์ ต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 115
05.40 น.
ถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโอ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี นาท่านผ่านพิธีการ
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH
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ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางสู่ กรุ งโรม เมืองหลวงของ
ประเทศอิตาลี ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันอันยิง่ ใหญ่ ของ
จักรวรรดิมหาอานาจเมื่อ 2,000 กว่าปี นาท่านผ่านชมภายในสนาม
ประลองยุทธโคลีเซี่ยม ที่จุคนได้ถึง 50,000 คน ชมโรมันฟอรัม ซึ่งเป็ น
ชุมนุมของเหล่านักปราชญ์ จากนั้นนาท่านชมกรุ งโรม (ROME) ชมเมือง
โบราณที่อดีตเคยเป็ นสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น สนามแข่งม้าแม็กซี มสั
ศูนย์กลางการปกครอง ชมนา้ พุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) น้ าพุที่สวย
ที่สุดในกรุ งโรม ที่นกั ท่องเที่ยวโยนเหรี ยญเพื่อขออธิ ษฐานขอให้ได้
กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านสู่ นครวาติกนั ซึ่งเป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์
นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้ นแกะสลักเฟี ยต้า
ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์ นินี
และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยากซึ่งปัจจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ล้ าค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี จากนั้นนาชมความงดงามภายในโบสถ์ เซ็นต์ ปีเตอร์ (ST. PETER BASILICA)
โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกศูนย์กลางศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาธอลิก ที่มีประเพณี ด้ งั เดิม คือ ทหารการ์ ดสวิตที่
ยังแต่งตัวเหมือนเดิมเมื่อ400 กว่าปี ยืนเฝ้ าทางเข้ารัฐวาติกนั (เนื่องจากทางสานักวาติกนั ได้ ประกาศให้ เป็ นเป็ นปี
ศักดิ์สิทธิต้งั แต่ วนั ที่ 8 ธ.ค.2558 – 20 พ.ย. 2559 ซึ่งจะมีผลทาให้ การจราจรในกรุ งโรมติดขัดอย่ างมากและท่ าน
อาจไม่ สามารถเข้ าชมภายในมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ เนื่องจากคิวตรวจเช็คความปลอดภัย และเดินผ่ านเข้ าประตู
ศักดิ์สิทธิ ซึ่งจะเปิ ดเพียงประตูเดียวให้ เดินเข้ าไปในมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ น้ ันยาวมากหรือบางวันอาจจะเป็ นวัน
พิเศษของทางคาทอลิก ทาให้ ไม่ สามารถควบคุมเรื่องเวลาทีแ่ น่ นอน ในการท่ องเทีย่ วได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่ าว
อาจทาให้ ไม่ สามารถควบคุมเวลาในการท่องเทีย่ วได้ หัวหน้ าทัวร์ ของคณะอาจมีการแจ้ งปรับเปลีย่ นรายการ
ท่ องเทีย่ ว ณ วันนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงให้ ท่านทราบล่ วงหน้ าและกราบขออภัยทุกท่ านมา ณ โอกาสนี้ )
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้ นซ์ FLORENCE (ระยะทางประมาณ 277 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองเลิศรสกับอาหารอิตาเลีย่ นแท้ (พิซซ่ าสไตล์อติ าเลีย่ น สเต๊ ก
หมู หรือ ปลา) เสิ ร์ฟพร้ อมไวน์ ในบรรยากาศสไตล์อติ าเลีย่ น
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ที่ NOVOTEL NORD AEROPORTO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) ฟลอเร้ นซ์ – วิหารซานตามาเรีย – ปิ ซ่ า – หอเอนปี ซ่ า – เวนิส
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรเนซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่
อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง จากนั้นนาท่านเที่ยวชมเมืองเก่า ท่านจะได้สัมผัสกับ มหาวิหารซานตามา
เรียเดลฟิ โอเร หรื อ DUOMO แห่ง นครฟลอเร้ นซ์ ใกล้กนั เป็ นจตุรัสซิ นญอเรี ย เดิมเป็ นที่ต้ งั รู ปปั้ นเดวิดของแท้
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิ ชี ที่เก็บงานศิลปะล้ าค่า
ในยุคกลางใกล้กนั เป็ นสะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่แห่งแรกที่ขา้ มแม่น้ าอาโน นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า
(PISA) อดีตเมืองมหาอานาจทางการค้าทางทะเล ในศตวรรษที่ 12 ที่เชื่อมการค้ากับสเปนและแอฟริ กาเหนือ
(ระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านชม หอเอนปิ ซ่ า (LEANING TOWER) ที่ถือเป็ นหนึ่งในเจ็ด
สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) เมืองที่
โรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ประกอบไปด้วย เกาะเล็ก เกาะ
น้อย 118 เกาะ มีลาคลองมากมาย และมีสะพานข้ามคลองมากถึง 400
แห่ง (ระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ที่ HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง (4)
เกาะเวนิส – ล่องกอนโดล่า – ลูเซิร์น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านข้ามสู่ นครเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วงิ่ ผ่าน) ชมเกาะเวนิสที่มี
เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง
นาท่านเดินทางโดยเรื อทัศนาจรสู่ จตุรัสซานมาร์ โค ศูนย์กลางของ
เกาะเวนิส ผ่านชม DOGE PALACE อันเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รอง
นครเวนิสในอดีต และมีความรุ่ งเรื องเมื่อครั้งทาการค้ากับตะวันออก
ไกล เข้าสู่ ใจกลางจตุรัสซานมาร์ โค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะ
และสถาปัตยกรรมแบบไบเซน-ไท วิหารของนักบุญเซนต์มาร์ ค หอระฆัง เสาแห่งนักบุญ อาคารรายระเบียง
สร้างเสน่ห์ให้ชวนหลงใหล ชมการเป่ าแก้วมูราโน่ ที่มีชื่อเสี ยงทั้งยังเป็ นเครื่ องแก้วชั้นดีที่ขายให้กบั นักท่องเที่ยว
เก็บไว้ชื่นชมหรื อเป็ นเครื่ องประดับบ้าน อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ งหรื อจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศอันแสน
โรแมนติก*****นาท่านล่องเรือกอนโดล่า ชมวิวบรรยากาศของเวนิส ซึ่งว่ากันว่าหากมาเวนิส แล้วไม่ ได้ ล่องเรือ
กอนโดล่าก็เหมือนว่ามาไม่ ถึงเวนิส รายการนีอ้ าจมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้ องงดการล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม
ฟ้า อากาศ ไม่ เอือ้ อานวยหรือเป็ นช่ วงเทศกาลสาคัญต่ างๆบนเกาะเวนิส ***** ** เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเว
นิส สู่ แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้าน
สถาปัตยกรรมที่สะพานเรี ยลอัลโต้
เทีย่ ง
รับประทานอาาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเลิศรสกับเมนูเด็ดสปาเก็ตตีห้ มึกดาเสิ ร์ฟพร้ อมซีฟู๊ดชุ บแป้งเกล็ดขนม
ปัง
บ่ าย
นัง่ เรื อกลับสู่ ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN) อดีตหัว
เมืองโบราณของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (THE ROOF OF
EUROPE) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสู งเสี ยดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ที่
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ค่า

แทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม สาหรับเลี้ยงสัตว์ ลู
เซิ ร์น เป็ นเมืองที่อยูเ่ กือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ ั่งค้านตะวันตกเฉี ยงเหนือของทะเลสาบลูเซิ ร์น ที่มีชื่อ
เรี ยกว่า ทะเลสาบสี่ แคว้นแดนป่ าไม้ (LAKE OF THE FOUR FOREST CANTONS) ตรงบริ เวณปากแม่น้ า
รอยซ์ (REUSS RIVER) (ระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ที่ FLORA HOTEL LUCERNE ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
ลูเซิร์น – จุงฟราวน์ – อินเทอร์ ลาเก้น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา
จากนั้นนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสู งชมวิว
ทิวทัศน์อนั งดงามของสวิส (ระยะทางประมาณ 73
กิโลเมตร) แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ ไช
เด็ก ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงฟราวน์ ที่มีความสู งกว่า
ระดับน้ าทะเลถึง 4,158 เมตร (11,333 ฟุต) ซึ่งได้รับการยก
ย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE นาคณะชมถา้ นา้ แข็งทีม่ ีอายุกว่ าพันปี และกลาเซียร์ หรื อธารน้ าแข็งขนาดใหญ่
สนุกสนานกับการเล่นหิ มะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ
จุด 3,571 เมตร ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง
ALETSCH ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย และไม่ควร
พลาดกับการส่ งโปสการ์ ดโดยที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในยุโรป
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ าย
นาคณะนัง่ รถไฟลงจากยอดเขา โดยเส้ นทางรถไฟอีกด้ านหนึ่งเพือ่ เปลีย่ นบรรยากาศ ไม่ ให้ ซ้าทางเดิมผ่านเมือง
เวนเก้น เมืองทีส่ ร้ างบ้ านแบบสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่งมีความสวยงามมากจนยากทีจ่ ะลืม เข้าสู่ สถานีเลาเทอร์ บรุ น
เน่ น จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ที่ FLORA HOTEL LUCERNE ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิง – ช้ อปปิ้ ง – กรุ งเทพฯ
PRO_IT-CH 7D_QR
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เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะไปถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้ าผาสัญลักษณ์
แห่งความกล้าหาญซื่ อสัตย์ และเสี ยสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติ
แด่ทหารสวิสที่เสี ยชีวติ จากการปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีสใน
ฝรั่งเศสและไปชม สะพานคาเปล (KAPELBRUCK หรือ CHAPE
BRIDGE) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้าม
แม่น้ ารอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง
ประวัติศาสตร์ ของประเทศได้เป็ นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้
เสี ยหายอย่างมากในปี ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่
ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่มีร้านตัวแทน
จาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์ , เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่
ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้ งสิ นค้าชั้นดีที่มีชื่อเสี ยงตาม
อัธยาศัย
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
12.30 น.
นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินซู ริค
15.10 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮาร์ โดยสายการบินการ์ ต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR096
22.50 น.
เดินทางถึงโดฮาร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
โดฮาร์ – กรุ งเทพฯ
01.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินการ์ ต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834
11.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.................
........................................................................

***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่ า 20 ท่าน******
กาหนดการเดินทาง
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30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม / 5 – 11, 12 – 18 กรกฎาคม / 6 – 12, 11 – 17 สิ งหาคม
15 – 21 กันยายน / 8 – 14, 15 – 21, 22 – 28 ตุลาคม
29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน / 17 – 23 พฤศจิกายน
3 – 9, 8 – 14 ธันวาคม / 27 ธันวาคม – 2 มกราคม
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