
 

 

Venice & the Jewels of Veneto 
8 วัน ล่องเรือสาํราญ เวเนเช่ียนลากูน 

BY S.S. La Venezia 

ราคาเริ่มต้น 3,199 USD 

(พเิศษ!! ราคานีร้วมพาทัวร,์ WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องด่ืม, ทปิพนักงาน) 

เวนิส-มาซซอรโ์บ-บูราโน่-กีออจจา-เวนิส 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
1 เวนิส (ลงเรือ) 

บ่าย เดินทางมาถึง สนามบิน นานาชาติ เวนิส มารโ์ค โปโล   

เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ในแพ็คเกจลอ่งเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไป

ท่าเรือโดยรถบสั คณุจะไดร้บัการตอ้นรบั

วนัท่ี กาํหนดการเดินทาง 

1 เวนิส (ลงเรือ) 

2 เวนิส 

3 เวนิส,มาซซอรโ์บ (บูราโน่) 

4 มาซซอรโ์บ, บูราโน่, กีออจจา 

5 กีออจจา 

6 กีออจจา, เวนิส 

7 เวนิส 

8 เวนิส (ออกจากเรือ) 



 

 

จากตวัแทนของเรือ Uniworld และนาํสง่ท่านไปยงัเรือ  

ที่อยู่ท่าเรือ San Basilio: Fabbricato 26 Salita, S. Basilio, 30123 Venezia, Italy 

 หมายเหตุ* ในวนัขึน้เรือวนัแรก หอ้งนอนของคุณจะพรอ้มใหบ้ริการหลงัเวลา 15:00 น. ผูเ้ขา้พักที่

ทาํการเช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดงักลา่ว สามารถรอในพืน้ที่สว่นกลางบนเรือได ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 

   

2  เวนิส 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 

เรือยงัจอดที่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  

เมื่อคณุมาถึง Doge's Palace ในช่วงเชา้ตรู ่คณุจะต่ืนตาต่ืนใจกบัคฤหาสนแ์ห่งนี ้เดินผ่านย่านเว

นิสและสมัผสัชีวิตประจาํวนัในย่านที่อยู่อาศยัสไตลเ์วนิสแท้ๆ  ต่อมาในตอนเย็น ปิดทา้ยวนัหยุด

ดว้ยประสบการณส์ว่นตวัครัง้หนึ่งในชีวิตในพิธีจดุไฟหลงัเลิกงานภายในมหาวิหารเซนตม์ารก์

โดยไม่มีผูค้นพลกุพลา่น 

  



 

 

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ เดินเล่นในเวนิสและเย่ียมชมปราสาทด๊อดจ หรือ เย่ียมชมมหา

วิหารเซนตม์ารก์แบบส่วนตัวนอกเวลาทาํการ  

  
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 
 เรือลอ่งจอดอยู่ที่เมืองเวนิส 

 

 

3 เวนิส, มาซซอรโ์บ (บูราโน่) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 

เรือจอดอยู่ที่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

เริ่มตน้เชา้วนัใหม่ของคณุดว้ย หน่ึงในสองเมืองท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย 

UNESCO ของภมูิภาค Veneto คือ Vicenza หรือ Padua ในช่วงบ่าย คณุจะมีโอกาสไดร้ว่มเดิน

เลน่ในเมืองเวนิสเพื่อพบปะกบัช่างฝีมือเรือกอนโดลาในทอ้งถ่ิน ก่อนที่จะขึน้เรือใหม่เพื่อลอ่งเรือ

ชมวิวขา้มทะเลสาบขณะท่ีเรามุ่งหนา้ไปยงัเมืองมาซซอรโ์บและบรูาโน่ 

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ เย่ียมชมเมืองเวนิสและชมช่างฝีมือเรือกอนโดลา  หรือ เดินเล่น

ยามเย็นทีบู่ราโน่ 



 

 

   
ท่านสามารถเลือก ทัวรเ์ดินวิเซนซาและโรงละครโอลิมปิก หรือ ทัวรเ์ดินชมปาดัว 

   

เย็น  มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Welcome สาํหรบัลกูคา้ทกุท่าน 

  เรือลอ่งออกจากเมืองเวนิส  

4 มาซซอรโ์บ, บูราโน่, กีออจจา 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 

เดินทางถึงเมืองมาซซอรโ์บ ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ใชเ้วลาทัง้วนัสาํรวจทะเลสาบทางเหนือของเวนิสและเกาะต่างๆ ท่ีมีเสน่ห ์เริ่มตน้ดว้ยการเย่ียม

ชมมหาวิหารที่มีชื่อเสียงของ Torcello กบันกัประวติัศาสตรศิ์ลปะ จากนัน้เดินเลน่ผ่านเกาะ

เกษตรกรรม มาซซอรโ์บ และเกาะบรูาโน่ ที่มีสีรุง้ในเวลาว่างหลงัอาหารกลางวนั หรือคณุอาจใช้



 

 

เวลาช่วงบ่ายไปดชู่างฝีมือเป่าแกว้ชื่อดงัของมรูาโนในท่ีทาํงาน 

  

รายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ทัวรเ์ดินชมวิหารของ โธรเซลโล : สมบัติทีซ่่อนอยู่ของลากูน หรือ 

ทัวรส์าธิตการเป่าแก้วของมูราโน่ 

  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 

 เรือลอ่งออกจากเมืองมาซซอรโ์บ 

 

5 กีออจจา 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 

เดินทางถึงเมืองกีออจจา ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 



 

 

เมืองกีออจจา เป็นเมืองรมิทะเลและเทศบาลในมหานครเวนิซ แควน้เวเนโต ทางตอนเหนือของ

ประเทศอิตาลี เมืองตัง้อยู่บนเกาะเล็ก ๆ ตรงปากทางตอนใตสู้ล่ากนูเวนิซ วนันี ้คณุจะไดช้ื่นชม

สถานท่ีท่ียอดเย่ียมท่ีสดุของเมืองกีออจจา ที่มีเสน่หแ์ละชายฝ่ัง รวมทัง้แวะท่ีตลาดทอ้งถ่ินและมี

ชีวิตชีวา 

  

ท่านสามารถเลือก ทัวรเ์ย่ียมชมตลาดกอีอจจา หรือ ป่ันจักรยานชมเมืองกีออจจา หรือ 

ทัวรเ์ย่ียมชมปราสาทคาตาโจ หรือ น่ังเรือบารก์อซโซเพ่ือชิมอาหารทีว่ิลล่าสไตลเ์วนิส 

หรือ ทัวรเ์ย่ียมชมสวนองุ่นและชิมไวนท์ีบ่ักโนลี 

   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 

 เรือจอดอยู่ท่ีเมืองกีออจจา 

 

6 กีออจจา, เวนิส 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 



 

 

เรือจอดที่ เมืองกีออจจา ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

เชา้นี ้คณุจะไดร้่วมทรปิล่องเรือที่ คณุจะไดส้าํรวจสามเหลี่ยมปากแม่นํา้โป ที่แม่นํา้โปและทะเลเอ

เดรียติกมาบรรจบกนั ต่อมา ระหว่างรบัประทานอาหารกลางวนั เราล่องเรือกลบัเมืองเวนิส 

  

ทวัรท์ี่น่าสนใจ ทัวรน่ั์งเรือชมสามเหล่ียมปากแม่น้ําโป  

  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 

 เรือลอ่งออกจากเมืองกีออจจา 

 

 

7 เวนิส 



 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 

เดินทางถึงเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ขณะท่ีเรือของคณุแลน่ผ่านคลองแคบๆ และคลองหลกั คณุจะมาถึงสะพานลิอลัโตอย่างมีสไตล ์

สะพานโคง้หินอนัโดดเด่นตัง้อยู่ที่จุดที่แคบท่ีสดุของ Canal Grande และมีรา้นคา้และ

รา้นอาหารมากมาย 

  

ท่านสามารถเลือก “ตามรอยชาวพืน้เมือง” ทัวรเ์ดินชมเมืองเวนิส หรือ ทัวรเ์ดินชมสะพาน

ลิอัลโต หรือ ทัวรช์มการทาํหน้ากากทีใ่ช้ในงานเทศกาลของเวนิส 

     

เย็น  มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Farewll สาํหรบัลกูคา้ทุกท่าน 

 เรือลอ่งจอดอยู่ท่ีเมืองเวนิส 

 



 

 

8 เวนิส (ขึน้จากเรือ) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหาร Ristorante Rialto 

เรือจอดที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

เดินทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลกูคา้มีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบิน ก็จะมีรถ

ไปสง่ท่ี สนามบิน นานาชาติ เวนิส มารโ์ค โปโล  หรือลกูคา้มีการจองรถสว่นตวัเพื่อไปสนามบิน 

ก็จะมีรถมารอรบัท่ีท่าเรือ หรือท่านจะไปท่องเที่ยวในเมืองเวนิสต่อก็ได ้

วันเดนิทาง ประเภทหอ้งพัก (ห้องละ 2 ทา่น) 

**หอ้งพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่าน้ัน** 

ราคาต่อท่าน (USD) 

Mar – Oct 2023 CLASSIC (162 SQ.FT.) 3,199 – 3,699 

FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.) 3,899 – 4,399 

DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.) 4,899 – 5,399 

SUITES (305 SQ.FT.) 6,799 – 7,299 

GRAND SUITE (410 SQ.FT.) 9,199 – 9,699 

 

หมายเหตุ ราคานีย้ังไม่รวมค่า Port Charge ทา่นละ 240 USD 

**ราคาโปรโมช่ันนี ้สามารถจองไดถ้งึ 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าหอ้งจะหมด** 



 

 

   

    

โปรแกรมล่องเรือเวเนเช่ียนลากูน (ตามทีร่ะบไุว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

♣ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (หอ้งพกับนเรือสาํราญ) 

♣ ค่าอาหารทกุมือ้บนเรือสาํราญ 

♣ ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

♣ ค่ารถรบัส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวนัท่ีเรือออกเดินทาง) 

♣ กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรอืสาํราญ 

♣ ค่าแพ็คเกจเครือ่งด่ืมบนเรอืสาํราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง 

♣ ค่าทิปพนกังานบนเรือ 

อัตรานีไ้ม่รวมถงึ 

♣ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

♣ ค่าตั๋วเครือ่งบินไปกลบั กรุงเทพฯ – เวนิส – กรุงเทพฯ 

♣ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ่้ายอื่นๆท่ีไม่ไดร้ะบใุนรายการ 

♣ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

การชาํระเงนิ  

Grand Suite 

French Balcony 

Suite 

Deluxe Stateroom 

 

Classic Stateroom 



 

 

งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนั่งจ่าย 200 USD /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยืนยนัหอ้งพกั 

งวดท่ี 2 : ชาํระส่วนท่ีเหลือ 130 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

กรณยีกเลิก 

* ยกเลิก 125 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง $200 / ท่าน 

* ยกเลิก 95-124 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 20% 

* ยกเลิก 65-94 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 35% 

* ยกเลิก 35-64 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 50% 

* ยกเลิก นอ้ยกว่า 34 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 

* No show หกัค่าใชจ่้ายเต็มจาํนวน 


