
Tuscany Food & Wine Tour
by Fove Food Tour  X  Lenzi Tuscan Kitchen

Duration : 9 days 7 nights 

Flight : Qatar airways 

Trip 1 : September 8-16 

Trip 2 : September 23 - October 1 

Group of 6 people 



Day 1 : Sep 8th / Oct 23rd
02:05 Depart from BKK with flight QR 0837
13:20 Arrive at Pisa Airport 

we will go around Tuscany with Mercedes Sprinter 9 seats

14:30 Check-in @ Bagni di Pisa, Thermal Spa Resort (stay 2 nights)

16:30 Visit Pisa and leaning tower

Aperitivo (enjoy drinking and sitting in the Piazza before meal like local Italian) or back to Hotel

20:00 welcome dinner with homey style restaurant in Pisa

 



Day 2 : Sep 9th / Oct 24th
08:00 Breakfast @hotel 
09:00 Depart to visit Antica Norcineria of Lenzi’ family, where they produce Salumi (cold cut) and 
tasting 
12:30 Lunch at chef Francesco’ favorite restaurant.
“Authentic, homemade flavours that enhance the freshness and the quality of every ingredient used. The 
Locanda has an old-timey atmosphere, and whoever passes through it must know that the pasta and sweets 
are homemade and that genuine products, from extra-virgin olive oil to artisan vinegar as well as cured 
meats and cheeses from the Tuscan countryside, are preferred in the kitchen. Dinner will begin with a starter 
of toasted bread and mixed cold-cut Tuscan meats. The starter is followed by tordelli pasta with ragu sauce; 
potato dumplings with herbs; strips of meat in tomato sauce; pappa al pomodoro, a thick Tuscan tomato 
soup; or zuppa alla frantoiana, a bean and vegetable soup. They have plenty of specialty meat dishes, 
including black pepper and rosemary steak, Florentine steak, baked Cinta Senese pork, rabbit in a spicy 
tomato-based sauce, or fried eggs in tomato sauce.”

15:00 Visit Lucca, city on the Serchio river in Italy’s Tuscany region. It’s known for the well-preserved 
Renaissance walls encircling its historic city center and its cobblestone streets. Broad, tree-lined pathways 
along the tops of these massive 16th- and 17th-century ramparts are popular for strolling and cycling.

17:00 Back to Hotel and enjoy Thermal Spa
20:00 Dinner



Day 3 : Sep 10th / Oct 25th

09:00 Check-out
10:30 Guado Al Tasso : wine tasting and lunch in the garden

Winery visit : Ornellaia

17:00 Check-in @ Castello di Velona, 5 stars luxury hotel (stay 2 nights)

20:00 Dinner 

Day 4 : Sep 11st / Oct 26th
09:00 Depart to Siena, UNESCO world Heritage site, a city in central Italy’s Tuscany region, is 
distinguished by its medieval brick buildings. The fan-shaped central square, Piazza del Campo, is the site of 
the Palazzo Pubblico, the Gothic town hall, and Torre del Mangia, a slender 14th-century tower with 
sweeping views from its distinctive white crown. The city’s 17 historic “contrade” (districts) extend outward 
from the piazza.



11:30 Lunch at the heart of Siena, Dishes of Modern Italian Cuisine which change according to 
the fresh seasonal products, and sometime you will be surprise by the oriental hint.

16:00 depart from Siena back to Montalcino
Relax at Hotel 

20:00 Dinner

Day 5 : Sep 12nd / Oct 27th
10:00 Visit winery of Brunello di Montalcino, one King of Italian wine. 
12:30 Lunch in Montalcino

14:30 visit the Museum of Brunello di Montalcino
Depart to Florence

17:30 Check-in @ Hotel in Florence : Grand Hotel Minerva (stay 3 nights)
20:00 Dinner



Day 6 : Sep 13rd / Oct 28th
Morning visit Florence attraction spots & Museo Academia (Davide Sculpture by 
Michelangelo)

Lunch @ local favorite restaurant
Afternoon Free time/shopping in Florence
Dinner

 
Day 7 : Sep 14th / Oct 29th
Morning Visit San Gimignano, Known as the Town of Fine Towers, San Gimignano is famous for its 
medieval architecture, unique in the preservation of about a dozen of its tower houses,[1] which, with its 
hilltop setting and encircling walls form "an unforgettable skyline"



Lunch in San Gimignano and enjoy the atmosphere of a small medieval town of Tuscany
Afternoon Visit Antinori winery and wine tasting 

Back to Florence
Dinner

Day 8 : Sep 15th / Oct 30th
Morning Free time in Florence
11:30 Check-out
12:30 Lunch 
15:15 arrive at Pisa Airport
18:05 depart with Qatar airways back to BKK

Day 9 : Sep 16th / Oct 31st
12:40 Arrive in BKK

 
สำหรับอาหาร จะเป็น Special Local Cuisine ทุกมื้อ ซึ้งเป็นร้านอาหารที่แนะนำโดย เชฟ Francesco Lenzi 
หรือร้านโปรดของคน local ในเมืองนั้นๆ 

ร้านอาหารบางแห่งจะยังไม่ได้ Fix เพื่อรอการสอบถามความชอบของผู้เดินทางทุกท่าน เพื่อให้ได้ทานอาหารที่
ถูกปากของทุกท่านให้มากที่สุด



ราคาสำหรับทริปซึ่งมีผู้เดินทาง 6 ท่าน
ราคาประมาณเริ่มต้นท่านละ 230,000 บาท ** ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
*ราคานี้เป็นราคาประมาณ อาจมีขึ้นลง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และ เมื่อได้รับการยืนยันจากทางอิตาลีค่ะ หรือการขึ้นลง
ของค่าเงินบาท
**ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และความพอใจของลูกค้า

ค่าบริการนี้ ครอบคลุมถึง
• ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
• ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุในตางรางการเดินทาง
• ค่ารถและการเดินต่างๆในประเทศอิตาลี
• ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 100,000 บาท
• ผู้นำทัวร์(คุณเบญญาภา สวัสดิ์-ชูโต) เป็นเพื่อนเดินทาง และให้ข้อมูล ตลอดการเดินทางในอิตาลี

ค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล
• ค่าอัพเกรดห้องพัก หรือการพักแบบห้องเดี่ยว
• ค่าตั๋วเครื่องบิน Economy ~ 36,500 บาท / Business ~ 108,000 บาท
• คิวพิเศษ สำหรับขอ VISA ที่ VFS “VIP PREMIUM” service ราคาประมาณท่านละ 2,500 บาท

ระเบียบการและเงื่อนไข
• มัดจำสำหรับการจอง ท่านละ 80,000 บาท 
โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 059-2-68996-2
ชื่อบัญชี น.ส.เบญญาภา สวัสดิ์-ชูโต
จากนั้นสามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ fovefoodtour@gmail.com หรือโทรศัพท์ 096-904-5556
• กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนวันออกเดินทาง

• ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
• ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และ
สภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
• ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศอิตาลี การนำสิ่งของผิดกฎหมาย 
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย


