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INCREDIBLE NORTH ITALY TUSCANY 12 DAYS (EK) 

เส้นทางเจาะลึกอันซีน  
อิตาลี (เหนือ – กลาง) 

MILAN –COMO –VENICE –FLORENCE –PISA - CINQUE TERRE - TUSCANY 
12 วัน 9 คืน  / BY EMIRATE AIRLINE (EK) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร>์> เส้นทางพเิศษเจาะลึกเมืองสวยของอิตาลีเหนือ - กลาง เน้น

เส้นทางใหม่ๆ อันซีน สวยๆ แปลกใหม่ เจาะเส้นทางทัสคานี ท่ีได้ข้ึนช่ือว่าสวยท่ีสดุของอิตาลี 

>> ชมเส้นทาง Val D’Orcia เส้นทางท้องทุ่งสุดสวยของแคว้นทัสคานี ที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก (Unesco) (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Civita di Bagnregio อายุเก่าแก่กว่า 2,000ปี ! (Unseen)  
>> ชมหมู่บ้าน Cinque Terre หมู่บ้านริมหน้าผา ท่ีสวยท่ีสุดในโลก ( Unesco)  
>> หมู่บ้าน  San Gimignano  หมู่บ้านท่ีได้รับการยอมรับว่าสวยท่ีสุดในทัสคานี (Unesco) (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน  Pienza หมู่บ้านบนเนินเขาในท้องทุ่งสุดสวยของทัสคานี (Unesco) (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Bellagio / Varenna หมู่บ้านสวยในทะเลสาบโคโม่ หนึง่ในทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในอติาล ี
>> ชมหมู่บ้าน Montalcino  หมู่บ้านผลติไวน์ที่ดัง Brunello ที่มีช่ือเสียงระดบัโลก  (Unseen) 
>> ชมหมู่บ้าน Montepulciano  หมุ่บนเนินเขาสุดสวยในท้องทุ่งทัสคานี (Unseen) 
>> ชมเกาะ Burano เกาะสีสันลูกกวาดสุดสวย    (Unseen) 
>> ชมเมือง Siena เก่าโบราณแห่งแคว้นทัสคานี  สไตล์อติาล ีได้รับ (Unesco) 
>> ชมรูปแกะสลัก David รูปต้นแบบ ( Original)  ฝีมือ มิเคลนัเจโล  
>> ชมเมือง Sirmione เมืองสุดสวยริมทะเลสาบการด์า หน่ึงในทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในอิตาลี 
>> ชมเกาะ Venice  เกาะที่โรแมนติคท่ีสุดของโลก พร้อมพักบนเกาะเวนิส 2 คืน  
>> ชมหอเอน Pisa Tower หอระฆังสุดมหัศจรรย์ (Unesco) 
>> ชมเมือง Florence เมืองที่ว่ากนัว่าสวยท่ีสุดในอติาล ี 
>> ชมเมือง Milan  เมืองแห่งแฟช่ันของโลก 
>> ช้อปป้ิง The Mall Outlet Luxury 
>> น าท่านชิมและชมการบ่มไวน์ ( Wine Tasting) ไวน์ที่มีช่ือเสียงแห่งแคว้นทัสคานี  
พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว          

พิเศษเมนู 

สปาเก็ตต้ี / พิซซ่า /สเต็ก / ไวน ์ 

ไอศกรีม Gelato  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.30 น.          คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9-10 สาย

การบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
ดา้นสัมภาระ  

วนัที่สอง (2) ดูไบ - มิลาน 
01.35 น.          ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 385 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 
09.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 205 
14.20 น. ถึงท่าอากาศยานมิลาน-มลัเปนซาประเทศอติาล ีน าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง มิลาน (MILAN) เมืองส าคญัในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
ในแควน้ท่ีราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และศิลปะ ซ่ึงมิลานถูกจดัใหเ้ป็นเมือง
แฟชัน่ในลกัษณะเดียวกบั นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม   

 
  เดินทางเขา้สู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลกัษณ์ท่ีโดด

เด่นท่ีสุดของเมืองซ่ึงมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างข้ึนดว้ย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้
เวลาสร้างนานกวา่ 500 ปีปัจจุบนัเป็นโบสถแ์คธอลลิ์กท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกและเป็นมหา
วิหารใหญ่อนัดบั 4 ของโลก สูง 157 เมตรกวา้ง 92 เมตรเร่ิมสร้างในปีค.ศ. 1386 ใชเ้วลาก่อสร้าง 
นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทท่ีมีปลายยอดแหลมกวา่ 135 ยอด อิสระท่านตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั CROWNE PLAZA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  
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  หมายเหตุ : เมืองมิลานถูกจดังานแฟร์บ่อยๆ หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปพกั
เมืองขา้งเคียง 

วนัที่สาม (3) มิลาน -ทะเลสาบโคโม – เบลลาจิโอ – วาเรนนา - มิลาน  
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเบลลาจิโอ (Bellagio) ( ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) เมือง
เลก็ๆ ริมทะเลสาบโคโม่ ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ อนัเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ีสร้างฉากหลงัอนังดงาม
อลงัการใหก้บัดินแดนแห่งน้ี เบลลาโจตั้งอยูป่ลายบนของคาบสมุทร โดยถูกแบ่งออกโดยแขนสอง
ขา้งทิศใตข้องทะเลสาบ เมืองสามารถเห็นเทือกเขาแอลป์ ทางทิศเหนือไดอี้กดว้ย  

 
น าท่านเดินชมเมืองเบลลาจิโอ ใหท่้านไดเ้ดินชิวๆ เลือกซ้ือของท่ีระลึกของฝากตามอธัยาศยั 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านนัง่เรือสู่เมืองวาเรนน่า (Varenna) เป็นจุดหมายปลายทางท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ผู ้
ท่ีมาเท่ียวพกัผอ่นท่ีน่ีมาเพื่อผอ่นคลายริมทะเลสาบ เป็นเมืองเก่าพนัปี เป็นหมู่บา้นชาวประมง
โบราณ เมืองน้ีนกัท่องเท่ียวชอบมากนัเป็นเมืองท่ีสวยทีสุดในทะเลสาบโคโม่ บา้นเรือนเรียงราย
สีสันสวยงาม เป็นยา่นท่ีมีร้านอาหาร ร้านชอ้ปป้ิง และคนมกันิยมมาดูพระอาทิตยต์กกนัท่ีน่ี เมือง
วาเรนน่า ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นทางเดินแห่งรัก เพราะทุกทางท่ีเดินสุดโรแมนติกทุกมมุ 

 
  จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมิลาน   ( ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.)  
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ท่ีพกั  CROWNE PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่ส่ี (4) มิลาน – เซอร์มิโอเน -  เวโรน่า - เวนิส  
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซอร์มิโอเน (Sirmione) ( ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 
ชม. 45 นาที) ตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมืองน้ีถูกลอ้มรอบดว้ยมหาสมุทรเป็นดัง่เมือง
ลอยน ้าท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เพราะยงัมีซากปรักหักพงัของโบราณสถานหลายร้อยปีก่อน
ตั้งอยูท่ี่น่ี โดยมีฉายาวา่เป็น “ไข่มุกแห่งคาบสมุทรเซอร์มิโอ” และยงัเป็นดัง่ดัง่เมืองเวนิสสอง เพราะ
บา้นเมืองในเซอร์มิโอเนยงัอยูท่่ามกลางแหล่งน ้าและดว้ยลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นแหลมยืน่เขา้ไป
ในทะเลสาบการ์ดา (Garda) ท่ีมีความสวยงาม สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามกวา้งไกลและ
ถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น ในอดีตเคยเป็นเมืองท่ีมีผูค้นท่ีมีฐานะในยคุสมยัโรมนัใชเ้ป็น
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ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและปัจจุบนัก็เป็นเมืองพกัผอ่นริมทะเลสาบท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 
นอกจากน้ีเมืองเซอร์มิโอเนยงัเป็นท่ีรู้จกัในดา้น “เมืองสปาท่ีมีช่ือเสียง” เพราะท่ีน่ีมีน ้าพรุ้อนท่ีมี
สรรพคุณท่ีช่วยในการรักษาเยยีวยา เตม็ไปดว้ยแร่ธาตุท่ีบ ารุงผิวพรรณและท าใหรู้้สึกผอ่นคลายได้
อีกดว้ย น าท่านล่องเรือทะเลสาบการ์ดา (Garda Lake) เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิตาลีและเป็น
ทะเลสาบน ้าจืดท่ีเกิดจากน ้าแขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์ จึงถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้งสองดา้น  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง    

น าท่านเดินทางสู่เมืองเวโรนา (Verona) จุดหมาย แควน้เวเนโต (Veneto) ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศอิตาลี (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30นาที) เมืองน้ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าอะดิเจ 
(Adige River) เวโรนา เป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน เมืองน้ีเตม็ไปดว้ยโบราณสถานน่า
ต่ืนตา ไม่วา่จะเป็นส่ิงปลูกสร้างในสมยัโรมนั โบสถวิ์หารเก่าแก่ หรือแมแ้ต่บา้นเรือนก่อดว้ยอิฐและ
หิน ดว้ยเหตุน้ีใน ค.ศ. 2000 องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) จึงประกาศใหเ้วโรนาเป็นมรดกโลกอนั
ทรงคุณค่า เน่ืองจากสถาปัตยกรรมท่ีคงอยูเ่หนือกาลเวลาในเมืองน้ีนัน่เอง 
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น าท่านถ่ายรูปกบั บ้านจูเลยีต (Juliet’s House) หากมาถึงเวโรนาแลว้ไม่ไดม้าบา้นจูเลียตแลว้ละก็ 
คงไม่อาจเรียกไดว้า่มาเยอืนเมืองน้ีอยา่งแทจ้ริง บา้นจูเลียตเป็นอาคารซอ้นชั้นก่อดว้ยหินท่ีสร้างข้ึน
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 แรกเร่ิมเดิมที เจา้ของสถานท่ีแห่งน้ีคือตระกูลคาเปลโล (Capello) ผูดี้เก่าใน
เมืองเวโรนา พวกคาเปลโลดดัแปลงบา้นใหเ้ป็นสถานท่ีพกัแรมส าหรับขนุนางต่างถ่ินท่ีมาเยอืน
อิตาลี การณ์ด าเนินเช่นน้ีจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1597 เม่ือบทละครโรมิโอและจูเลียตของเช็กสเปียร์ถูก
ตีพิมพเ์ป็นคร้ังแรก ผลงานชั้นครูช้ินนั้นท าใหช่ื้อของเช็กสเปียร์โด่งดงัไปทัว่ยโุรป บรรดานกัอ่าน
ต่างพากนัมาเยอืนเวโรนาเพื่อตามหาบา้นเกิดของจูเลียต แมว้า่จะไม่มีผูใ้ดทราบแน่ชดัวา่เช็กสเปียร์
เคยมาเยอืนสถานท่ีจริงในเวโรนาหรือไม่ แต่ผูค้นก็พากนัเช่ือมโยงบา้นของตระกูลคาเปลโลวา่เป็น
บา้นจูเลียตในบทละคร เน่ืองจากช่ือคาเปลโลสามารถเขียนไดอี้กอยา่งวา่ “คัปเปลเลตติ 
(Cappelletti)” ซ่ึงเม่ือแปลงเป็นการออกเสียงภาษาองักฤษก็จะเป็น “คาปูเลต์” นามสกุลของจูเลียต
นัน่เอง เจา้ของไดเ้ปล่ียนท่ีพกัแรมใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และใน ค.ศ. 1968 เนรีโอ คอนส
แตนตินี (Nereo Constantini) ศิลปินชาวเวโรนาก็ไดส้ร้างรูปหล่อจูเลียตข้ึนมา โดยตั้งไวท่ี้สวนหนา้
บา้นคาเปลโล ไม่นานหลงัจากนั้น บา้นคาเปลโลก็ถูกต่อเติมระเบียงท่ีสามารถมองลงมาเห็นสวน
ดา้นล่าง ตามผงับา้นในบทละครตอนท่ีจูเลียตลอบพบกบัโรมิโอบนระเบียงหอ้งนอน บา้นคาเปลโล
จึงถูกเปล่ียนเป็นบา้นของจูเลียตในโศกนาฏกรรมรักอยา่งสมบูรณ์ และกลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองเวโรนาท่ีผูม้าเยือนต่างเช่ือวา่ หากไดส้ัมผสัรูปหล่อจูเลียตสักคร้ัง ค าอธิษฐานรักของตนจะเป็น
จริง  
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ชมปงเต ปิเอตรา (Ponte Pietra) เป็นภาษาอิตาเลียนท่ีแปลตรงตวัวา่ “สะพานหิน” ปงเต ปิเอตรา
เป็นสะพานขา้มแม่น ้าอะดิเจท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเวโรนา สะพานแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปีท่ี 100 ก่อน
คริสตกาลเม่ือคร้ังท่ีเวโรนายงัเป็นจงัหวดัหน่ึงของโรม สะพานหินทรงโคง้เป็นตวัแทน
สถาปัตยกรรมโรมนัท่ีอ่อนชอ้ยและแขง็แกร่งในเวลาเดียวกนั นกัท่องเท่ียวนิยมมาเยีย่มชม
บรรยากาศเงียบสงบริมแม่น ้าอะดิเจ พร้อมกบัเก็บภาพความประทบัใจกบัส่ิงปลูกสร้างสุดคลาสสิก  
ชมโบสถ์ซันต์ อะนาสตาเซีย (Sant’Anastasia) โบสถแ์ห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปี 1280 ตามประสงค์
ของบาทหลวงเบนเวนูโต ดา อิโมลา (Fra’ Benvenuto da Imola) และบาทหลวงนิโกลา ดา อิโมลา 
(Fra’ Nicola da Imola) สองนกับวชผูเ้ผยแผค่ริสตศ์าสนานิกายโดมินิกนัในเมืองเวโรนา ซนัต ์อะ
นาสตาเซียเป็น ส่ิงปลูกสร้างสไตล์โกธิค (Gothic Architecture) ท่ีนิยมในคร่ึงหลงัของยคุกลาง โถง
ดา้นในมีเพดานยกสูง ประดบัดว้ยปูนป้ันรูปนกับุญ เทวดา และนางฟ้า รวมถึงภาพเขียนสีน ้ามนั
เก่าแก่ ซนัต ์อะนาสตาเซียจึงถือเป็นขมุทรัพยล์ ้าค่าของคนรักศิลปะทัว่โลกเลยก็วา่ได ้
น าท่านออกเดินทางสู่ เกาะเวนิส (Venice) ( ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 30
นาที) จุดหมายปลางทางสุดโรแมนติก แห่งแควน้เวเนโต ประเทศ อิตาลี ถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือม
เกาะเลก็ๆ จ านวน 118 เกาะ เขา้ดว้ยกนัในบริเวณ ทะเลสาบเวนิเทีย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลอาเด
รียตริกในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ดว้ยความสวยงามและความน่าอยูข่องบา้นเมืองท าให ้เว
นิส เป็นสถานท่ีซ่ึงไดรั้บฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน ้า เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสง
สวา่ง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก และท่ีส าคญั ยเูนสโก ยกให ้เวนิส เป็นหน่ึงในเมืองมรดโลก  
น าท่านนั่งเรือข้ามฝากสู่เกาะเวนิส 

http://travel.mthai.com/world-travel
http://travel.mthai.com/
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั  MONACO & GRAND CANAL HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   (พกั 2 คืน) 

วนัที่ห้า (5) เกาะเวนิส – เกาะบูราโน่ 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เกาะบูราโน่ (Burano) เกาะแห่งสีสัน คลัเลอร์ฟูล เกาะบูราโน่ เป็นท่ีตั้งของ
หมู่บา้นชาวประมง ห่างจากเวนิสไป 11 กม. เป็นอีกสถานท่ียอดนิยม เม่ือนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวเวนิส 
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ตอ้งแวะมาท่ีน่ี ดว้ยความโดดเด่นของสีสัน ท่ีเราจะไดเ้จอกบับา้นสีสดใส แทบจะทุกเฉดใน 
pantone ไม่วา่จะชมพูช็อคก้ิงพิ้ง หรือเขียวนีออน ตดักนัดีกบัสีทอ้งฟ้า และทอ้งทะเล ต านานบอกไว้
วา่ บูราโน่ เป็นบา้นของชาวประมง และเหตุผลของการทาสีใหส้ะดุดตาเพื่อใหพ้วกเขามองเห็นทาง
กลบับา้นเม่ือมีหมอกปกคลุมทะเลสาบ เน่ืองจากบริเวณนั้นมีเกาะในทอ้งทะเลมากมาย Burano 
ประกอบดว้ยกลุ่มเกาะเล็ก ๆ 4 เกาะ ท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยสีสันสะดุดตา และไดรั้บการอนุรักษม์าหลาย
ทศวรรษ สาเหตุท่ีเราเห็นสีของบา้นมีความสดใสตลอดเวลา นัน่เป็นเพราะวา่มีการทาสีใหม่ทุกๆ 2 
ปี และท่ีท าใหสี้สะดุดตามากข้ึน เป็นเพราะทุกๆบา้น ตอ้งท าสีท่ีแตกต่างจากเพื่อนบา้นทั้งสองดา้น 
นอกจากสีสันท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว บูราโน่ยงัมีช่ือเสียงในงานถกัทอผา้ลูกไม ้เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่ปี 1500 ตามต านานทอ้งถ่ินวา่กนัวา่ ผา้ลูกไม ้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากฟอง
คล่ืนท่ีเกิดจากการสะบดัหางของนางเงือก งานทอผา้ลูกไมข้องบูราโน่ ไดรั้บความนิยม และสร้าง
รายไดจ้ านวนมากใหก้บัชาวบา้น ถึงกบัมีพิพิธภณัฑผ์า้ลูกไมเ้มอร์เลต็โต (Museo del Merletto) จดั
แสดงความเป็นมาของการผลิตผา้ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้เยีย่มอีกดว้ย จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น า
ท่านเดินกลบัสู่เกาะเวนิส 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินชมเกาะเวนิส น าท่านชม มหาวหิารซานมาร์โก้ (San Marco) โบสถส์ าคญัแห่ง
เมืองเวนิสท่ีเร่ิมสร้างข้ึนคร้ังแรกตั้งแต่ ค.ศ.823 ผสมผสานศิลปะของหลายยคุข้ึนไวด้ว้ยกนั 
ตั้งแต่ไบเซนไทน์ โรมาเนสก ์โกธิค จนถึงเรอเนสซองซ์ หลงัคาของมหาวิหารซานมาร์โกสร้าง 
แบบโดมสุเหร่าของศาสนาอิสลาม โดมกลางมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ประดบัโมเสกสีทองอร่ามตั้งแต่
หลงัคาจรดพื้น จึงไดรั้บสมญานามวา่ “Church of Gold” มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 เลยทีเดียว 
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โบสถ์ซานตามาเรีย เดลลา ซาลูเต (Santa Maria Della Salute) ภาพเวนิสท่ีเราเห็นกนัตามรูปถ่าย
ต่างๆ มกัจะมีโบสถแ์ห่งน้ีอยูด่ว้ยเสมอ เป็นโบสถส์ไตลบ์าโรกท่ีตั้งอยูบ่ริเวณปากแกรนดค์าแนล 
ทางดา้นทิศใต ้ก่อนท่ีจะออกสู่ทะเลสาบค่ะ ภายในโบสถจ์ะมีภาพเขียน และประติมากรรมล ้าค่า
หลายช้ิน รวมทั้งรูปสลกั Queen of Heaven expelling the Plague ผลงานช้ินเอกของศิลปิน Josse de 
Corte อยูด่ว้ยพระราชวงัดอจ (Palazzo Ducale) เป็นพระราชวงัสไตลโ์กธิคของดยคุผูค้รองเมืองเว
นิส ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 9 ภายในพระราชวงัประดบัดว้ยทองค า และมีภาพจิตรกรรมมากมาย 
นอกจากความสวยงามโอ่อ่าน้ี ชั้นใตดิ้นของวงั ยงัมีคุกขงันกัโทษ ซ่ึงถูกเช่ือมดว้ยทางเดินแคบๆ ไป
ยงัสะพานขา้มคลองสู่แดนคุมขงั สะพานแห่งน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่ สะพานถอนหายใจ (Ponte dei 
Sospiri หรือ Bridge of Sighs) ตามอาการของนกัโทษท่ีเดินขา้มสะพานและก าลงัจะหมดอิสรภาพ
นัน่เอง 

 
สะพานรีอลัโต (Ponte di Rialto) เป็นหน่ึงในสะพานขา้มแกรนดค์าแนล ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมแวะมา
ถ่ายรูปมากท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 สะพานท่ีมีช่ือเสียง คือ Accademia Bridge และ Scalzi Bridge คะ่ เพราะ
สะพานแห่งน้ีมีความเก่าแก่ท่ีสุด สร้างข้ึนคร้ังแรกดว้ยไมใ้นปี ค.ศ.1181 เลยทีเดียว ต่อมาไดมี้การ
ร้ือ และสร้างใหม่ดว้ยหินอยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั นอกจากสะพานรีอลัโตจะเช่ือมระหวา่งเกาะ San 
macro กบัเกาะ San polo ของเวนิสดว้ย โดยบริเวณตีนสะพานทั้งสองฝ่ังยงัเต็มไปดว้ยร้านอาหาร คา
เฟ่ และร้านคา้ขายของต่างๆ อีกมากมาย จึงเป็นจุดไฮไลทข์องเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวชอบไปกนัมาก 
หอระฆังซานมาร์โก (Campanile di San Marco) เป็นหอระฆงัสูงถึง 98 เมตร ท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้มหา
วิหารซานมาร์โกค่ะ ท่ีน่ีเป็นอีกแลนดม์าร์คท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพ และยงัเป็นจุดท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถเดินข้ึนบนัไดไปชมวิวสวยๆ ของเมืองเวนิส จากชั้นบนสุดของหอระฆงัไดทุ้ก
วนัอีกดว้ย แกรนด์ คาแนล (Grand Canal) แกรนด ์คาแนล หรือเรียกเป็นภาษาอิตาเลียนวา่ “คานา
เล่ แกรนเด”้ เป็นคลองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียว และเป็นจุดหมายปลายทางหลกัของ



INCREDIBLE NORTH ITALY 12 DAY (EK)  เส้นเจาะลึกอนัซีน อิตาลี (เหนือ-กลาง)  12 วนั 9 คืน                      12 | P a g e  

นกัท่องเท่ียวท่ีอยากล่องเรือกอนโดล่านัน่เองค่ะ นกัท่องเท่ียวนิยมไปนัง่เรือกอนโดล่าลดัเลาะไป
ตามคลองต่างๆ ในเวนิส ซ่ึงจะผา่นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัต่างๆ ของเมือง และไดส้ัมผสักบัความ
สวยงาม และวิถีชีวิตของชาวเมืองอีกดว้ย 

 
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง   
ที่พกั   MONACO & GRAND CANAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่หก (6) เวนิส - ฟลอเรนซ์  
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ฝ่ังแผน่ดินใหญ่ ณ ท่าเรือ Tronchetto น าท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ 
(Florence) (ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร ใชเ้วลา 3 ชม.) เป็นเมืองในภาคกลางของประเทศ
อิตาลี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของแควน้ตอสกา แม่น ้าอาร์โน (Arno)ไหลผา่นใจกลาง
เมือง ฟลอเรนซ์ก่อตั้งโดยชาวโรมนั ในปี 59 ก่อนคริสตกาล เม่ือนายทหารโรมนัไดรั้บการจดัสรร
ท่ีดินจากจูเลียส ซีซาร์ บริเวณริมแม่น ้าอาร์โน ทหารจึงสร้างเมืองคลา้ยป้อมค่าย เน่ืองจากเมืองน้ี
เติบโตภายใตก้ารปกครองของชาวโรมนั ใจกลางเมืองจึงมีวิหารเทพเจา้ โรงมหรสพ โรงอาบน ้า 
ตามธรรมเนียมโรมนั ฟลอเรนซ์ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งศูนยก์ลางทางศิลปะและและสถาปัตยกรรม 
เน่ืองจากยคุกลาง เกิดกาฬโรคระบาดไปทัว่ยโุรป ประชาชนลม้ตาย ผูค้นตอ้งอพยพยา้ยถ่ินฐาน เม่ือ
เหล่าปัญญาชนกลบัเขา้มาสู่ตะวนัตกก็น าความรู้จากฝ่ังตะวนัออกและความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงต าราความรู้ของกรีก โรมนัท่ีเก็บรักษาไวอ้ยา่งดีกลบัมาดว้ย ฟลอเรนซ์ไดรั้บผูค้นเหล่าน้ีเขา้
มาในเมือง ดว้ยการอุปถมัภห์ลกัจากตระกูล เมดิชี (Medici) เมดิชีเร่ิมตน้ดว้ยธุรกิจเกษตรและคา้ขน
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แกะก่อนจะขยายตวัไปสู่ธุรกิจธนาคาร เม่ือผูมี้อ านาจเก่าสูญอ านาจ ตระกูลเมดิชีก็ไดก้า้วเขา้มา
ปกครองฟลอเรนซ์ 

 
กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 
  น าท่านชมเมืองฟลอเรนซ์ถ่ายรูปกบั มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Florence cathedral) ซ่ึงมีอายกุวา่ 800ปี 

ภายนอกอาคารสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาวและเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ชม  จตัุรัส
เปียซซา เดลลา ซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) เป็นจตัุรัสขนาดใหญ่ ตั้งอยูห่นา้พระราชวงัเวคคิ
โอ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองของฟลอเรนซ์ เน่ืองจากเคยเป็นสถานท่ีเลือกตั้ง
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สาธารณะ เคยเป็นท่ีก่อเหตุจลาจลและเป็นลานประหารมาก่อน นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีประกาศ
ชยัชนะท่ียิง่ใหญ่ในการกลบัมาของตระกูลเมดิชี  ซ่ึงเป็นตระกูลท่ีมัง่คัง่ร ่ ารวยและคอยอุปถมัภ์
ศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ตั้งแต่อดีต หนา้ประตูจตุัรัสมีรูปป้ันเดวิดจ าลองตั้งตระหง่านอยู ่ผูส้ร้างคือ ไม
เคิล แองเจโล ศิลปินระดบัโลกนัน่เอง นอกจากน้ี ภายในจตุัรัสยงัมีรูปป้ันจ าลองต่างๆตั้งไว ้ดา้นขา้ง
มีหอแสดงงานประติมากรรมแบบเปิดให้ไดเ้ดินชมอีกดว้ย  

 
ชม สะพานเวคคิโอ (Ponte vecchio) เป็นสะพานเก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ์ สร้างข้ึนในสมยัโรมนั
โบราณ ทอดขา้มผา่นส่วนท่ีแคบท่ีสุดของแม่น ้าอาร์โน ในสมยัก่อนไม่ไดส้วยงามดงัท่ีเห็นใน
ปัจจุบนั เพราะเป็นสถานท่ีขายผกั ปลา แม่น ้าล าคลองส่งกล่ินเหมน็ จกัรพรรดิเฟอร์ดินานท่ี 1 จึงสั่ง
ไม่ใหข้ายและเปล่ียนสถานท่ีแห่งน้ีมาเป็นแหล่ง ขายเพชร พลอย และทองแทน ดว้ยโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมีความสวยงาม มีหลงัคาคลุมทั้งตวัสะพาน ไม่ตอ้งกลวัแสงแดด และมีหนา้ต่าง
ทรงส่ีเหล่ียมสร้างดว้ยศิลปะแบบฟลอเรนซ์ ท าให้สะพานแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว
อยา่งมาก เพราะนอกจากความสวยงามท่ีใหม้าเยีย่มชมและถ่ายรูปกนัแลว้ ยงัมีร้านขายของท่ีระลึก
ส าหรับซ้ือไปฝากคนท่ีบา้นอีกดว้ย จุดท่ีนกัท่องเท่ียวชอบถ่ายรูปก็คือ ตรงกลางสะพานท่ีมีรูปป้ัน
คร่ึงตวัของช่างทองท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุดของฟลอเรนซ์ อยา่งเชลลินี  (Cellini)  
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น าท่านเก็บภาพแบบพาโนรามาของเมืองฟลอเรนซ์ ณ จตุรัส ไมเคิงแองเจลโล  หน่ึงในแลนดม์าร์ค
ส าคญัของเมืองฟลอเรนซ์ 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง 
ท่ีพกั  NH COLLECTION PALAZZO GADDI HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

หมายเหตุ : เมืองฟลอเรนซ์ มีโรงแรมจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปพกัเมือง
ขา้งเคียง 
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วนัที่เจ็ด (7) ประติมากรรมรูปป้ันเดวดิ (Original) - The Mall Outlet Luxury – หอเอนปิซ่า  
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านสู่ Accademia Gallery  ท่ีตั้งปัจจุบนัของ ประติมากรรมเดวิด (David) เป็นหินอ่อน
แกะสลกัรูป พระเจา้เดวิด (King David) ตามต านานในค าภีร์ไบเบิล ลกัษณะเป็นชายหนุ่มยนืเปลือย
กาย แสดงใหเ้ห็นถึงความแขง็แรงและความงดงามของร่างกายมนุษย ์โดยศิลปินช่ือ มิเคลนัเจโล 
โดยเร่ิมแกะสลกัเดวิดในปี 1501 สูง 14 ฟุต 3 น้ิว โดยใชหิ้นอ่อนสีขาวมาจากเมืองคาร์รารา 
(Carrara) แควน้ทสัคานีของอิตาลี ประติมากรรมเดวิดเป็นรูปป้ันนบัเป็นผลงานช้ินเอกท่ีแสดงถึง
ความรุ่งเรืองทางศิลปะในยคุ "ฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ” (Renaissance) ถือเป็นอีกหน่ึงผลงานของมิเค
ลนัเจโล ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมาก จนท าใหผู้ค้นจากทัว่โลกอยากมาชมผลงานประติมากรรมเดวิดให้
ไดส้ักคร้ังในชีวิต  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE MALL OUTLET LUXURY  (ระยะทาง 100 กม.  ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.15 ชม.)  เอาทเ์ลตจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมราคาถูก ถือเป็น outlet ดีอนัดบัตน้ๆ ของ
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ยโุรป มีแบรนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้ให้ท่านไดเ้ลือก  อาทิ เช่น GUCCI , PRADA ,BOTTEGA 
VENETA , BURBERRY, VALENTINO, VERSACE , TOD’S  เป็นตน้  

กลางวัน ทางบริษัทคืนท่าน 30 Eur  ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารตามอธัยาศัย   
  อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หอเอนเมืองปิซ่า หรือท่ีมีช่ือเป็นภาษาอิตาลีวา่ Torre Pendente di Pisa  
( ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.15 ชม.) ท่ีตั้งอยูท่ี่จตุัรัส Piazza del Duomo เป็นหอ
ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร หอเอนแห่งน้ี เร่ิมตน้สร้างตั้งแต่
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คริสตศ์กัราช 1173 เม่ือสร้างไปได ้3 ชั้น การก่อสร้างก็มีอนัตอ้งยติุลงในปี 1178 เน่ืองจากภาวะ
สงคราม ต่อมาในปี 1275 หอเอนแห่งน้ีก็ไดถู้กก่อสร้างต่อเติมโดยสถาปนิกนามวา่ จิโอวานนี ดิ  
ซิโมเน (Giovanni di Simone) แต่การก่อสร้างก็ถูกหยดุไปอีกคร้ังในปี 1284 ดว้ยภาวะสงคราม
เช่นเดิม แต่ในท่ีสุดหอเอนแห่งน้ีก็สร้างเสร็จในปี 1350 รวมระยะเวลา 175 ปี ต่อมามีการสร้างหอ
ระฆงัเพิ่มเติม จึงใชร้ะยะเวลารวมถึง 177 ปี อิสระท่านถ่ายรูปกบัหอเอนปิซ่าตามอธัยาศยั 

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั          PISA TOWER PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั 2 คืน) 

หมายเหตุ : เมืองปิซ่า มีโรงแรมจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปพกัเมือง
ขา้งเคียง 

วนัที่ (8) ปิซ่า - ลา สเปเซีย - ชิงเกว่ แตร์เร - ปิซ่า 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) ( ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร  
ใชเ้วลา 1.10ชม.) เมืองท่าท่ีเป็นประตูสู่ 5 หมู่บา้นริมทะเลท่ีสวยท่ีสุดในโลก  จากนั้นน าท่านนั่ง
รถไฟสู่หมู่บ้าน ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเลก็ๆท่ีตั้งอยูบ่น ชายฝ่ังริเวียร่าของ
อิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายวา่ หา้ดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง
ไดแ้ก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE 
โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ีมีหุบเขาลอ้มรอบประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ และไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกด้ว้ย (UNESCO) เราน าท่านชมหมู่บา้นเพียง
บางส่วนเท่านนั้น  เช่น หมู่บ้าน MANAROLA 
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กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง    
 หมู่บ้าน VERNAZZA 

 
หมู่บ้าน RIOMAGGIORE 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย 
ท่ีพกั          PISA TOWER PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   
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วนัที่ (9) ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - ซาน จิมิยาโน - มอนเตริกจิโอนี  - เซียน่า 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาน จิมิยาโน (SAN GIMIGNANO) (ระยะทาง 80 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) 
เมืองเลก็ๆ ท่ีมี ทิวทศัน์งดงามท่ีสุดในแควน้ทสัคานี ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมือง
โบราณ เป็นเมืองแห่งสุดยอดสถาปัตยกรรมของยคุกลาง โดยเฉพาะหอคอยสูงตระหง่าน 14 หอ ท่ี
สามารถมองเห็นไดแ้มอ้ยูห่่างจากตวัเมืองหลายกิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในอิตาล่ีท่ีสามารถอนุรักษ์
ส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมยคุกลางไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้นจนไดรั้บการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก
โดยองคก์ร (UNESCO)   

 
น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ประจ าเมือง (SAN GIMIGNANO DUOMO) โบสถห์ลกัประจ าเมืองตั้งอยู่
ในจตัุรัสดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก ์และมีภาพเฟรสโก
ตกแต่งก าแพงภายในโบสถท่ี์เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนา ชมภายนอกพระราชวงัโปโปโล 
(POPOLO PALACE) อดีตเป็นท่ีตั้งของศาสนา คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ทรงกระบอก 8 ชั้น 
สร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร น ้าหนกัรวม 14,500 ตนั มีบนัได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา 
ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉากประมาณ 3.9 เมตร ชม La Rocca ป้อมโบราณสมยัศตวรรษท่ี 14  
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กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

น าท่านเดินทางสู่เมือง มอนเตริกจิโอนี (Monteriggioni) (ระยะทาง 25 กม. ใชเ้วลา 35 นาที )  เมือง
น้ีสร้างในสมยัยคุกลาง คือยงัใชหิ้นเป็นวสัดุหลกัในการสร้างนัน่เอง เมืองน้ีมีก าแพงป้อมปราการท่ี
ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งน่าท่ึง ซ่ึงสูงเกือบ 33 ฟุตและหอคอย 14 แห่งท่ีมองเห็นไดจ้ากระยะไกล 
สร้างข้ึนโดย Sienese ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 13 เพื่อจุดประสงคใ์นการป้องกนัดว้ยท าเลท่ีตั้งเชิงกล
ยทุธ์บนยอดเขาท าใหม้องหาศตัรูท่ีเขา้มาใกลไ้ด ้มนัโด่งดงัเป็นพิเศษหลงัจากถูกกล่าวถึงโดยกวี 
Dante Alighieri ในงานท่ีโด่งดงัท่ีสุดของเขา The Divine Comedy  
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อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองยคุกลางแห่งน้ีตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เซียน่า (SIENA) (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลา 30 นาที ) หรือเมืองซีเอ

นา เมืองใหญ่อนัดบั 2 ในแควน้ทสัคานีน าท่านชมเมือง เซียน่า (SIENA) หรือเมืองซีเอนา เมือง

ใหญ่อนัดบั 2 ในแควน้ทสัคานี ถือเป็นเมืองในยคุกลางท่ีถือวา่เป็นเมืองคู่แข่งของเมืองฟลอเรนซ์ 

เมืองเซียน่ายงัไดรั้บการยอมการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) อีกดว้ย เน่ืองจากความ

เก่าแก่และความสวยงามและการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีของชาวเมืองเซียน่า  
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จากนั้นน าท่านเดินเขา้สู่จตุรัส เดล คมัโป (Piazza del Campo) เป็นจตุรัสใจกลางเมืองท่ีบ่งบอก

ประวติัศาสตร์ของเมืองเซียน่าไดเ้ป็นอยา่งดี และไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในจตุรัสท่ีสมบูรณ์

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัๆ จ านวนมาก น าท่านเขา้ ชมมหาวิหาร

เมืองเซียน่า (Duomo di Siena) มหาวิหารประจ าเมืองเซียน่า ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี 1200  ดว้ยสไตล์

กอธิคและเรเนซองส์ ท่ีประดบัประดาตกแต่งอยา่งวิจิตรอลงัการและสวยงามมาก โดยเฉพาะดา้น

ในของตวัวิหารท่ีบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆเก่ียวบกบัเมืองเซียน่าไวไ้ดอ้ยา่งสวยงามและเป็นโบสถ ์1 

ใน 5 โบสถท่ี์สวยท่ีสุดในประเทศอิตาล อีกดว้ย  

   
  จากนั้นชมเมืองเก่าเซียน่า (SIENA OLD TOWN) ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน เป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1995 (UNESCO) ชมความเป็นเมืองเก่าสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการหรือยคุเรอ

เนสซองส์ เตม็ไปดว้ยอาคารต่างๆ โบสถ ์และพิพิธภณัฑ ์และสัมผสับรรยากาศของประวติัศาสตร์

และร้านคา้มากมาย เซียน่าเป็นเมืองคู่แข่งของฟลอเรนซ์ในเร่ืองของศิลปะและสถาปัตยกรรม 

(หมายเหตุ : การเปิด-ปิดให้เข้าชมโบสถ์ หากกรณีมีการประกอบพิธีส าคัญไม่อนุญาติให้เข้าชมด้าน

ในโบสถ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิให้ถ่ายรูปด้านนอกเท่านั้น)   
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารเมืองพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั  FOUR POINTS BY SHERATON SIENA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : เมืองเซียน่า มีโรงแรมจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปพกัเมือง
ขา้งเคียง 

วนัที่เก้า (10) เซียน่า - Val D’Orcia -มอนเทลชิโน - ปิเอนซ่า - มอนเตปุลเชียโน 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านออกเดินทางสู่เส้นทาง วาดอร์เซีย (Val D’Orcia) เส้นทางท่ีวา่กนัวา่สวยท่ีสุดในแควน้ทสั

คานีระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นวิวทอ้งทุ่ง ท่ีมีบา้นชาวนา และตน้ไซเปรซ ท่ียนืเด่นตามแนวทอ้งทุ่ง 

ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลก (Unesco)  ใหเ้ป็น World Cultural Landscape  ซ่ึงหลายๆทิวทศัน์

แห่งน้ีถูกเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตข์อง Hollywood ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินวิวสองขา้งทาง  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอนเทลชิโน (Montalcino) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) 

เป็นเมืองเลก็ ๆ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยไร่องุ่น เป็นท่ีรู้จกัในเร่ืองของไวน์ Brunello หน่ึงในไวน์ท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดในโลกจากอิตาลี โรงงานท่ีผลิตไวน์น้ีถูกก่อตั้งข้ึนในปี 1888 โดย Ferruccio Biondi 

Santi ผูริ้เร่ิมความคิดท่ีจะน าองุ่นท่ีไม่ใชแ้ลว้มาดดัแปลงท าอาหารอยา่งอ่ืน เอกลกัษณ์ของไวน์ 

Brunello คือ ขั้นตอนในการท าซ่ึงใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 2 ปี และ 5 ปี ไวน์นั้นจะตอ้งถูกเก็บไวใ้นถงัไม้

โอ๊ค เป็นการบ่อมท่ีใชเ้วลานานพอสมควร ซ่ึงไวนท์ัว่ไปสามารถด่ืมไดท้นัทีหลงัจากการบ่มเป็น

ระยะเวลา 1 ปี นอกจากเร่ืองไวน์แลว้ มอนเทลชิอาโนยงัรุ่มรวยไปดว้ยสถาปัตยกรรม ศูนยก์ลาง

ทางประวติัศาสตร์อยา่งป้อมปราการ Rocco ซ่ึงสร้างในปี 1361 เพื่อเป็นทางผา่นเขา้มอนเทลชิโน

ภายใตก้ารปกครองของเมืองเซียนาอีกดว้ย จากตวัป้อมปราการสามารถมองเห็นภาพทิวทศัน์ ท่ี

งดงามกวา้งไกลไดต้ั้งแต่ Monte Amiata ไปจนถึงเมืองเซียนา วาลดอร์เซีย และเนินเขาแห่งมาเร็ม

มา (The Hills of Maremma) น าท่านชมเมืองมอนเทลซิโน ชม หอนาฬิกาท่ีโอบลอ้ม Palazzo Dei 

Priori ซ่ึงเป็นอาคารอเนกประสงคข์องเมืองรอบ ๆ นั้นจะเป็นยา่นจตัุรัส Piazza del Popolo ท่ีโดด

เด่นไปดว้ยอฒัจรรยส์ไตลโ์กธิค ชมปราสาท Vescovile โบสถ ์Sant' Agostino, Sant' Egidio และ 

San Francesco ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีส าคญัของเมืองน้ีอีกดว้ย 
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จากนั้นน าท่านเข้าชมโรงงานบ่มไวน์  ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีการบ่มไวน์ และชิมไวน์ (Wine 
Tasting ) ที่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก อย่างไวน์ Brunello di Montalcino หรือ Chianti  Classico  *** 

 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
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 จากนั้นน าท่านสู่เมือง ปีเอนซ่า (Pienza) หรือเพยีนซา (ระยะทาง 23 กม. ใชเ้วลาประมาณ 25 นาที) 

ระหวา่งทางจะผา่นหมู่บา้น San Quirico d’Orcia หมู่บา้นเลก็ๆ บนเส้นทาง Val  D’Orcia แสนสวย 

ท่านจะไดช่ื้นชมวิวของทสัคานีตลอดสองขา้งทาง  เมืองปีเอนซ่า เป็นเมืองเล็กๆท่ีสวยงามยคุเรอ

เนสซองซ์ เป็นหมู่ท่ีนกัท่องเท่ียวต่างหลงไหล เดิมมีช่ือเรียกวา่ Corsignano และเป็นบา้นเกิดของ 

Pope pius II ซ่ึงไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นพระสันตะปาปาในปี ค.ศ.1458 หลงัจากไดรั้บต าแหน่งเมือวน้ี

ถูกสร้างข้ึนมาใหม่ทั้งหมดและเปล่ียนมาเป็นช่ือปีเอนซา หรือเพียนซา เพื่อเป็นเกียรติศกัด์ิแก่ตนเอง 

น าท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัพระราชวงัองคส์ันตะปาปา บา้นเรือนท่ียงัคงถูกอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ซ่ึงเมือง

ปีเอนซา ยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) จากนั้นใหท่้านไดช้มวิวจากตวัเมืองมอง

ลงไปเห็นทอ้งทุ่งแห่งแควน้ทสัคานี และ เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มอนเตปุลเชียโน (Montepulciano) (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลา
ประมาณ 25 นาที) เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามอีกแห่งของทสัคานี ตั้งอยูบ่นเนินเขาในจงัหวดัเซียนา
ของอิตาลีทางตอนใต ้ท่ีน่ีเป็นเมืองยคุกลางท่ีเตม็ไปดว้ยพระราชวงัยคุเรอเนสซองส์ท่ีสง่างาม 
โบสถโ์บราณจตัุรัสท่ีมีเสน่ห์ และมุมสวยๆท่ีซ่อนอยู ่โดยมีทศันียภาพกวา้งไกลของหุบเขา Val 
d'Orcia และหุบเขา Val di Chiana ลอ้มรอบ เมือง Montepulciano ไดรั้บความสนใจอยา่งมาก เพราะ
เป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์อนัโด่งดงั เร่ือง Twilight: New Moon ท าใหมี้นกัท่องเท่ียว
เดินทางมาตามรอยกนัอยา่งคึกคกั นอกจากทศันียภาพอนัน่าท่ึงของเมืองชนบทโดยรอบท่ีปกคลุม
ไปดว้ยไร่องุ่นแลว้ เมืองแห่งน้ีก็มีช่ือเสียงดา้นอาหารการกิน ข้ึนช่ือในเร่ืองเน้ือหมู ชีส พาสตา้ 
น ้าผึ้ง และส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ก็คือ ไวน์ Montepulciano ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในไวน์ชั้นเลิศของ
อิตาลี   
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น าท่านเดินเล่นเมืองมอนเตปุลเชียโน  

  
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารเมืองพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั  FOUR POINTS BY SHERATON SIENA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัที่สิบเอด็ (11) เซียน่า - ซิวิตา ดิ แบนอริจิโอ - ช้อปป้ิง - โรม -  สนามบิน 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น ซิวิตา ดิ แบนอริจิโอ ( Civita di Bagnoregio) (Unseen)  (ระยะทาง 
125 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) หมู่บา้นเลก็ๆ บนเนินเขาในแควน้ลาซิโอ ใกล้ๆ กรุงโรม มีการ
ตั้งถ่ินฐานมาตั้งแต่ 2,500 ปี ภายในมีบา้นเรือนท่ีท าจากหินอายหุลายร้อยปี มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
ไดรั้บการยอมรับวา่คือ เพชรเมด็งามแห่งแควน้ลาซิโอ มีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 100 คนเท่านั้น 
ยิง่ในฤดูหนาวจะมีประชากรอาศยัอยูไ่ม่ถึง 20 คน น าท่านเดินชมเมือง เลือกซ้ือของฝากตาม
อธัยาศยั  *** หมายเหตุ ทางเดินข้ึนหมู่บา้นเป็นสะพานยาว และลาดชนั ระยะทางประมาณ 700 
เมตร ไม่แนะน าใหท่้านท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัขา หวัเข่า เดินข้ึน หรือผูสู้งอาย ุหรือวิลแชร์ ** 
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                        จากนั้นไดเ้วลาน าท่านกลบัลงมา ท่ีนดัหมายน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่าง  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Castelromano McArthurGlen  (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 2 ชม.) อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงเอ๊าทเ์ลท็ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากกรุงโรมและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ใหญ่ มีร้านคา้มากกวา่ 120 ร้าน สินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มีสินคา้แบรนดเ์นมและ
พบกบัโปรโมชัน่ส่วนลดใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ของตกแต่งบา้น 
พบกบัแบรนดช์ั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ Adidas, Burberry, Calvin Klein, Coach, Diesel, Fossil, 
Gap, Guess, Lacoste, Levi’s, Moschino, Michael Kors, New Balance, Nike, Samsonite, Sisley, 
Superdry, Swatch, Tommy Hilfiger, The North Face, Swarovski, Versace, Valentino เป็นตน้ 
(อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย) 
น าท่านเดินทางสู่ทางอากาศนานาชาติฟูมิชิโน่ กรุงโรม  
เพื่อท าการเช็คอินและท า   TAX REFUND   

22.05 น.          ออกเดินทางสู่ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 096 

วนัที่สิบสอง (12) ดูไบ -  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
05.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบิน EK 372 
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
                                      ************************************************ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต ่ำกว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมำกกวำ่  

7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสรมิ 

เด็กต ่ำกว่ำ 

7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง

เสรมิ 

พกัเด่ียว 

จ่ำยเพิ่ม 

3 - 14 พฤษภาคม 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 40,000 

31พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 40,000 

20 มิถุนายน  - 1 กรกฏาคม 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 40,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัให้เด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ
เกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงิน
ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 



INCREDIBLE NORTH ITALY 12 DAY (EK)  เส้นเจาะลึกอนัซีน อิตาลี (เหนือ-กลาง)  12 วนั 9 คืน                      33 | P a g e  

อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. คา่ใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

 
การจองและการช าระ  

a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 
 

 

การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
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- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หำกตอ้งกำรเลือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้ำ่ยส่วน

ต่ำงของสำยกำรบิน และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ซึ่งทำงบรษิัท มำสำมรถเขำ้ไป

แทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลิกการเดนิทาง ไดท้ ำกำรออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
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    ◊ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


