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Code: IE04-ITA-UNSEENITALY-10TG-APR-OCT-79-84-MN0205 

 

10 วนั อนัซนีอติาล ีเหนอืจรดใต ้

(เสน้ทางโรแมนตกิ เมอืงเล็กๆสวยตดิอนัดบัอนัซนี แหง่ประเทศอติาล)ี 

 

 

 เมษายน – ตลุาคม 2563 

เร ิม่ตน้ 79,900 บาท  

(ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ แตร่วมทปิทกุอยา่งแลว้)  

มลิาน – เบอรก์าโม – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรฐัซานมารโิน – อาเรสโซ – เซยีนา – ปิทญิาโน – โซรา

โน – อสัซซี ี– เปรเูกยี – สเปลโล – เพสการา – เมทารา – เนเปิลส ์– คาแซรต์า – โรม 

 

ราคาทวัร ์79,900 บาท : 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 63/ 21-30 พ.ค. 63/ 18-27 ม.ิย. 63/ 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63/ 6-

15 ส.ค. 63 / 17-26 ก.ย. 63 / 8- 17 ต.ค. 63 / 15 – 24 ต.ค. 63 

ราคาทวัร ์84,900 บาท : 12 – 21 เม.ย. 2563 



Page 2 of 19 

 
 

 
 

10 วนั อนัซนีอติาล ีเหนอืจรดใต ้

(เสน้ทางโรแมนตกิ เมอืงเล็กๆสวยตดิอนัดบัอนัซนี แหง่ประเทศอติาล)ี 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ  

 

21.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

วนัทีส่อง มลิาน – เบอรก์าโม – มานโตวา – เรจจโิอ เอมเิลยี 

 

00.40 น. ออกเดนิทางเมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG940 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.30 

ชั่วโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่น่ัง ทัง้นี้สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และ

อาหารเชา้            

07.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิมลิาน ประเทศอติาล ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบอรก์าโม (Bergamo) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

หนึง่ในเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องแควน้ลอมบารเ์ดยี (Lombardy) ซึง่ในอดตีเคยเป็นถิน่

ฐานของชนเผ่าเซลตกิ นอกจากนี้ยังเป็นหนึง่ในเมอืงของอติาลเีพยีงไม่กีแ่ห่งที่รอดพน้จากภัยพนิาศใหญ่

ในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง น าทา่นชม จัตุรัสเวคเคยี (Piazza Vecchia) ตัง้อยูใ่จกลางยา่นเมอืงเกา่ หรอื
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โอลดท์าวน ์ซึง่หอ้มลอ้มไปดว้ยกลุม่อาคาร สถาปัตยกรรมยคุกลางอนัมเีสน่ห ์น าทา่นเขา้ชมวหิารซานตา้มา

เรยี (Santa Maria Maggiore) วหิารยคุกลางศตวรรษที ่11 ศูนยร์วมจติใจของชาวเมอืง ซึง่สรา้งเคยีงคู่กับ 

วหิารคอลเลโอนี (Cappella del Colleoni) ซึง่โดดเด่นดว้ยหอโดมแต่งแตม้ไปดว้ยหนิออ่นหลากสสีัน 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับประตูเมอืงเบอรก์าโม (Bergamo city gate) อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บ

ภาพความสวยงามของเมอืงเบอรก์าโม  

 

  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมานโตวา (Mantova) หรอื เมอืงมานตัว (ระยะทาง 143 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 

ช.ม.)  อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึง่ของประเทศอติาล ีโดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูใ่นแควน้

ลอม บารด์ ี(Lombardy) ส าหรับตัวเมอืงมานตัวนัน้สว่นใหญ่มักถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้ 3 ดา้น โดย

ทะเลสาบนัน้เป็นทะเลสาบเทยีมทีม่กีารขดุขึน้ในชว่งศตวรรษที ่12 และต่อมาเมอืงมานตัวก็ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2008 น าท่านเขา้ชมพระราชวังหลวงดูคาเล (Palazzo Ducale) เป็นกลุ่ม

อาคารทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมานตัว ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่14 - 17  โดยในอดตีกลุ่มอาคารเหล่านี้

เคยถูกใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัยของตระกูลกอนซากา (Gonzaga family) ซึง่ภายในประกอบไปดว้ยอาคารที่

สลับซบัซอ้น ซึง่ไดแ้ก ่ปราสาท San Giorgio , โบสถ ์Santa Barbara และอืน่ๆ จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูป

กบัวหิารมานตัว (Mantua Cathedral) อกีหนึง่วหิารเกา่แกท่ีใ่นอดตีถูกสรา้งขึน้ในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ 

แต่ปัจจุบันไดม้กีารสรา้งใหมใ่น แบบบาร็อค สว่นหอระฆังยังคงเป็นแบบโกธคิเชน่เดมิ ไดเ้วลาน าท่านแวะ

ถา่ยรปูกบัพาลาซโซ ่เดล เต (Palazzo del Te) เป็นพระราชวังในเขตชานเมอืงมานตัว เป็นอกีหนึง่อาคารรปู

สีเ่หลีย่มทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1524-1534 โดยสถาปนกิชือ่ Giulio Romano ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงเรจจโิอ เอมเิลยี (Reggio Emilia) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) น า

ท่านเดนิเล่นภายในตัวเมอืงเกา่ (Old town) ซึง่เป็นเมอืงน่ารักและมเีสน่หเ์ป็นอยา่งยิง่ จากนัน้น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมอืง (City Hall) และน าท่านเขา้ชมวหิารลาเกยีรา (Basilica del la Ghiara) เป็น

วหิารทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่16 ภายในวหิารเป็นทีป่ระดษิฐานของภาพพระแมม่าร ี(Madonna) อกีดว้ย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Classic Hotel Reggio Emilia **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีส่าม เรจจโิอ เอมเิลยี – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรฐัซานมารโิน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโมเดนา (Modena) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 40 นาท)ี อกีหนึง่เมอืงทีม่ี

ชือ่เสียงทางดา้นการท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมมากแห่งหนึ่งของแควน้เอมีเลีย-โรมัญญา (Emilia-

Romagna) เมอืงโมเดนาเป็นหนึง่ในเมอืงทีถ่อืวา่เป็นศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตร ์โดยสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีสุ่ดของเมอืงคอื มหาวหิารโมเดนา (Modena Cathedral) เป็นหนึง่ในอาคารแบบโรมันที่

ส าคัญทีส่ดุในยโุรป และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997  มหาวหิาร

แหง่นีเ้ป็นมหาวหิารอนัยิง่ใหญ่จากยคุครสิตศ์ตวรรษที ่12 เป็นตัวอยา่งทีย่อดเยีย่มของศลิปะโรมาเนสกย์คุ

ตน้ จากนัน้น าท่านชมแกรนด ์เปียสซา่ (Piazza Grande) จัตุรัสใจกลางเมอืง จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ 

อาคารศาลากลาง (Town Hall) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 - 18 ตกแต่งดว้ยหอนาฬกิา และระเบยีงที่

สวยงาม ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงราเวนนา (Ravenna) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 

ชั่วโมง) ซึง่อดีตเป็นเมืองหลักของจักรวรรดโิรมันตะวันตก และอาณาจักรออสโตรกอท (Ostrogoth 

Kingdom) แตปั่จจบุนัไดก้ลายเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของมหาวหิารกระเบือ้งโมเสค รวมไปถงึบรรยากาศที่

น่ารืน่รมยใ์นแบบเมอืงเล็กๆของอติาลไีดเ้ป็นอย่างดี  เนื่องเมอืงราเวนนา เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรแ์ละ

ความเป็นมาทีค่่อนขา้งเกา่แก ่อกีทัง้ยังเป็นเมอืงแห่งครสิตศ์าสนสถานสมัยครสิเตยีนยคุแรก ที่ไดรั้บเลอืก

โดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 8 แหง่ ในปี 1996 น าท่านเขา้ชมหอศลีจุ่มนีโอเนียน เป็น

หนึง่ในครสิตศ์าสนสถานของโรมันคาทอลกิ ทีเ่ก่าทีส่ดุแห่งหนึง่ในราเวนนาทีก่่อสรา้งบนทีเ่ดมิทีเ่ป็นโรง

อาบน ้าโรมัน (Roman bath) บางครัง้ก็เรยีกว่า “หอศลีจุ่มออรโ์ธด็อกซ ์” หอศลีจุ่มนีโอเนียนนี้สรา้งโดย

สงัฆราชเออรซ์สัในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่4 ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่5 ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของบาซลิกิาใหญท่ีถ่กู

ท าลายไปในปี ค.ศ. 1734 หอสรา้งเสร็จโดยบาทหลวงเนออนในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่5 เมือ่มกีารเริม่

ตกแตง่ดว้ยโมเสก น าทา่นเขา้ชมความสวยงามของกระเบือ้งโมเสค 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูรั่ฐอสิระซานมารโิน (San Marino) (ระยะทาง 82 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ช.ม.) หรอืชือ่

ทางการคอื สาธารณรัฐซานมารโีน และอกีชือ่หนึง่คอื "'สาธารณรัฐอนัสงบสขุยิง่ซานมารโีน"' เป็นประเทศใน

ยโุรปใตบ้นเทอืกเขาแอเพนไนน ์ลอ้มรอบโดยประเทศอติาล ีเป็นหนึง่ในจลุรัฐยโุรป  น า ท่ า น เ ยื อ น 

Palazzo Pubblico ซึง่เป็นหนึง่ในสิง่ก่อสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมโกธคิ ซึง่มคีวามสวยงามมาก ทีเ่ป็น

จดุเดน่ของศาลาวา่การแหง่นีก้็คอื หอระฆงั ซึง่มกีารตดิตัง้นาฬกิาเอาไวด้ว้ย จากนัน้เดนิไปตามยา่นAvenue 

ทีน่ีเ่ป็นถนนสายหลักทีค่ลาคล ่าไปดว้ยผูค้นมากมาย ชมอาคารบา้นเรอืน หรอืแมแ้ต่อาคารส านักงานทีส่รา้ง

ขึน้มาอยา่งมเีอกลักษณ์ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความน่ารักสวยงามของเมอืงซานมารโิน ทีต่ัง้

อยูบ่นเทอืกเขาไททาโน (Mt. Titano)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Best Western Palace Hotel Sanmarino**** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
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วนัทีส่ ี ่     ซานมารโิน – อาเรสโซ – มอนเตอรจิจโิอน ิ– เซยีนา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาเรสโซ (Arezzo) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) เมอืงหนา้ด่านยคุ

กลางอันรุ่งเรืองดว้ยศลิปะเรเนอซองส ์น าท่านเยือนจัตุรัสใจกลางเมอืงหรือเปียซซ่าแกรนด์เด (Piazza 

Grande) บรเิวณโดยรอบจัตรัุสลอ้มรอบไปดว้ยหมูอ่าคารสวยงามมากมายไมว่า่จะเป็น พระราชวังเกา่ อาคาร

ส านักงานของรัฐทีย่ังคงความสวยงามของศลิปะเรเนอซองส ์จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Duomo San 

Donato ซึง่เป็นโบสถอ์ายกุว่า 700 ปี สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 ไดเ้วลาน าท่านเทีย่วชมความสวยงาม

ของยา่นเมอืงเกา่แหง่อาเรสโซ ซึง่เรยีกไดว้า่ เป็นอกีเมอืงสวยทีห่ลบซอ่นในอติาล ีอสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

และเดนิเลน่ตามอธัยาศัย 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นมอนเตอรจิจโิอน ิ(Monteriggioni) (ระยะทาง 105 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.45 

ชม.) อกีหนึง่เมอืงสวยแหง่แควน้ทัสกาน ีหมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นหมูบ่า้นเกา่แกย่คุกลางทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษ

ที ่13 โดยมกีารสรา้งก าแพงลอ้มรอบเมอืงและก าแพงโบราณแห่งนี้ก็ยังคงความสมบรูณ์มาถงึปัจจุบัน น า

ท่านเดนิเล่นชมสถาปัตยกรรมยคุกลางทีย่ังคงไดรั้บการอนุรักษ์อยา่งดยีิง่ จากนัน้น าท่านชมจัตุรัสเปียซซา่ 

เดอ โรมา (Piazza di Roma) จัตุรัสใจกลางเมอืง และแวะถ่ายรูปกับโบสถแ์ซนตา มาเรยี อซนัตา (Santa 

Maria Asunta Church) อันเป็นโบสถป์ระจ าเมอืงเก่าแห่งนี้ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและดืม่ด ่ากับความ

สวยงามของเมืองโบราณอีกแห่งของแควน้ทัสกานี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเซียนา (Siena) 

(ระยะทาง 20 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี เมอืงยคุกลางทีถ่อืว่าเป็นคู่แขง่ของเมอืงฟลอเรนซ ์เมอืง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองของประเทศอติาลี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

โดยเฉพาะบรเิวณใจกลางเมอืงเกา่ของเมอืงเซยีนาซึง่เป็นศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรเ์มอืงเซยีนายังไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) เมือ่ปี ค.ศ. 1995 น าทา่นชมความงดงามของ 

มหาวหิารเซยีนา (Siena Cathedral) หรอื ดูโอโมดเิซยีนา (Duomo di Siena) เป็นมหาวหิารนกิาย
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โรมนัคาทอลกิทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1215 -1263 โดยมหาวหิารถกูสรา้งขึน้ในรปูแบบสถาปัตยกรรม

กอธคิ และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส ์จากนัน้น าท่านชม เปียสซา่ เดล คัมโป (Piazza del Campo) พืน้ที่

จัตุรัสหลักทีถ่อืว่าเป็นศูนยก์ลางประวัตศิาสตรข์องเมอืงเซยีนา อกีทัง้ยังไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสยุค

กลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึง่ในยุโรป เป็นจัตุรัสที่มชี ือ่เสยีงในเรื่องความงามและความสมบูรณ์ของงาน

สถาปัตยกรรมไปทั่วโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญๆ จ านวนหลายแหง่ 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Executive Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เซยีนา – ปิทญิาโน – โซราโน– เปรเูกยี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิทญิาโน (Pitigliano) (ระยะทาง 114 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เป็นอกีหนึง่เมอืงสวยแห่งแควน้ทัสกานี และเป็นเมอืงโบราณยุคกลางทีไ่ดรั้บการขนานนามวา “เยรูซาเลม

นอ้ย” ตัง้อยู่บนสันเขาทูฟา (Tufa Hill) เป็นย่านเมอืงของชาวยวิทีอ่พยพมาสรา้งถิน่ฐานประมาณชว่ง

ศตวรรษที ่16 น าทา่นแวะถา่ยรูป ณ จุดชมววิทีส่ามารถถ่ายภาพเมอืงโบราณทีส่รา้งบนหนา้ผาเล็กๆแห่งสัน

เขาทูฟา จากนัน้น าท่านเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ ไมว่่าจะเป็น Piazza Pietrucciolo และ Piazza Garibaldi 

อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพเมอืงโบราณยคุกลางอันแปลกตาอกีแห่งทีซ่อ่นเรน้อยูใ่นสันเขาแห่งประเทศอติาล ี

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโซราโน (Sorano) เป็นเมอืงและชมุชนในจังหวัดกลอสเซโต ทางตอนใตข้อง

แควน้ทัสกานี เป็นเมอืงเนนิโบราณยคุกลางทีห่อ้ยลงมาจากหนิปอยทีอ่ยูเ่หนือแมน่ ้าเลนเต ้นับเป็นอกีหนึง่

เมอืงโบราณทีม่คีวามสวยงามและตดิอนัดับเมอืงเล็กทีน่่ามาเยอืน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเปรูเกยี (Perugia) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็น

เมอืงโบราณอกีแหง่ของแควน้อมุเบลยี น าทา่นเดนิเลน่บนถนน Corso Vannucci ชือ่ของถนนนีไ้ดต้ัง้มาจาก

จติรกรพืน้เมอืงชือ่ Pietro Vannucci (Perugino) จากนัน้น าท่านชมจัตุรัส Piazza IV Novembre ตรงกลาง

ลานมนี ้าพุ Fontana Maggiore ทีเ่ริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1275 โดย Nicola และ Giovanni Pisano จากนัน้

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัหมูอ่าคารสวยงามกลางเมอืงเชน่ Palazzo dei Priori เป็นพระราชวังทีส่รา้งในยคุกลาง

ตอนทา้ย (ระหว่างศตวรรษที ่13-14) ความยิง่ใหญ่ของก าแพงและ การออกแบบทีม่ลีักษณะคลา้ยป้อม

ปราการ ท าใหว้ังนี้ดูน่าเกรงขาม อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมอืงยุคกลางอกี

แหง่ของแควน้อมุเบลยี 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Relais Dell Olmo Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เปรเูกยี – อสัซซี ี– สเปลโล – อสัโกลปีีเชโน – เพสการา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอัสซซี ี(Assisi) (ระยะทาง 27 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นเมอืง

เล็กๆ ทีต่ัง้อยูใ่นจังหวัดเปรูเกยี แควน้อมุเบรยี ทางตะวันตกของภเูขาซบูาซโิอ (Mt. Subasio) เมอืงอัสซซีี

เป็นเมอืงเกดิของนักบุญฟรังซสิแห่งอัสซซี ีผูก้่อตัง้คณะฟรันซสิกันในปี ค.ศ. 1208 และนักบุญกลารา

แห่งอัสซซี ีผูก้อ่ตัง้คณะกลารสิ และนักบญุกาเบรยีลแห่งแมพ่ระในครสิตศ์ตวรรษที ่19 น าท่านถ่ายรูปมหา

วหิารนักบุญฟรังซสิแห่งอัสซซี ีไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปีค.ศ. 

2000 มหาวหิารแห่งนี้สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่13 เป็นมหาวหิารสามชัน้ สว่นล่างเริม่สรา้งไมน่านหลังจาก

ทีฟ่รังซสิแหง่อสัซซี ีไดรั้บการประกาศเป็นนักบญุเมือ่ปีค.ศ. 1228 - 1253 สว่นจติรกรรมฝาผนังโดย ชมิาบู

เอ (Cimabue) และ จอตโต ด ีบอนโดเนซึง่จติรกรผูม้ชี ือ่เสยีง ชัน้บนมจีติรกรรมฝาผนังเป็นประวัตขิองฟรัง

ซสิแห่งอัสซซีโีดยจอตโต ดี บอนโดเน น าท่านชมความสวยงามของมหาวหิารแห่งนี้ ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงสเปลโล (Spello) (ระยะทาง 13 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 15 นาท)ี เป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูบ่น

เนนิเขา ใกลก้บัเมอืงเปรเูกยี และยงัตัง้อยูใ่นแควน้อมุเบลยี พืน้ทีข่องเมอืงครอบคลมุทัง้สว่นทีเ่ป็นทีร่าบและ

เนนิเขา ผลติภณัฑข์องเมอืงคอื น ้ามนัมะกอก และน ้ามนัเมล็ดดอกทานตะวัน น ้ามนัของทีน่ีจ่ะมคีวามบรสิทุธิ์

มากจนไดข้ึน้ชือ่ว่า “City of oil”  เมอืงนี้จะมเีทศกาลดอกไมแ้ละน ้ามันซึง่จะจัดในชว่งเดอืน พฤษภาคม-

มถินุายน และชว่ง ธันวาคม-มกราคม โดยเฉพาะเทศกาลดอกไม ้ Infiorate di Spello เป็นเทศกาลเกา่แกท่ี่

มมีานานมาก น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่มอีาคารบา้นเรอืนอายกุวา่รอ้ยปีสรา้งลดหลั่นบนเนนิ

เขา อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมูอ่าคารยคุโบราณไดต้ามอธัยาศัย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทาง

สูเ่มอืงอสัโกลปีีเชโน (Ascoli Piceno) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง)    

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงอัสโกล ีปีเชโน ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในแควน้มารเ์ก (Marche) เป็นเมอืงทีต่ัง้มานาน

มากกอ่นทีจ่ักรวรรดโิรมนัจะมาคน้พบ คาดวา่เมอืงนีไ้ดม้กีารกอ่สรา้งเมอืงขึน้ตัง้แตปี่ 268 กอ่นครสิตกาล น า

ท่านชมความเกา่แกข่องเมอืงอัสโกล ีปีเชโน น าท่านเยอืนจัตุรัส Piazza del Popolo และ Piazza Aringo 

ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่หีมูอ่าคารบา้นเรอืนโบราณและ เป็นทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลในปัจจบุนั ไดเ้วลาน าทา่น

เดนิทางสูเ่มอืงเพสการา (Pescara) (ระยะทาง 92 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของ

จังหวัดเพสการาในแควน้อบรซูโซประเทศอติาล ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Best Western Plaza Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด  เพสการา – เมทารา – โพเทนซา่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95_%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมทารา (Metara)  (ระยะทาง 310ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3.30 ชัว่โมง)  อกีหนึง่เมอืง

ทอ่งเทีย่วทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ซึง่ตัง้อยูใ่นแควน้บาซลีกีาตา (Basilicata) หนึง่ใน 20 แควน้

ของประเทศอติาล ีตัวเมอืงตัง้อยูเ่หนือหุบเขาทีม่แีมน่ ้าสายเล็กๆไหลผ่าน เมือ่เดนิเขา้มาภายในตัวเมอืงจะ

ไดพ้บกบัถนนสายเล็กๆทีป่ดูว้ยหนิ ทีต่ลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนอนัแสนเกา่แก ่เป็นเมอืง

ทีไ่ดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงใตด้นิ หรอื เมอืงมนุษยถ์ ้า น่ันเอง จนกระทั่งในปี 1993 องคก์ารยเูนสโกได ้

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ส าหรับนครถ ้าโบราณ Sassi di Matera เป็นแหล่งอารยธรรมเกา่แกท่ีม่อีายกุว่า 

9,000 ปี  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเที่ยวชมความสวยงามแปลกตาของนครถ ้าแห่งนี้ พรอ้มเก็บภาพความสวยงามของลักษณะภูมิ

ประเทศอนัแปลกตาของเมอืงเมทารา ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโพเทนซา่ (Potenza) (ระยะทาง 100 

ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.15 ชัว่โมง)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Park Hotel Potenza **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด  โพเทนซา่ – เนเป้ิล   – คาแซรต์า 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเนเป้ิลส ์(Naples) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.15 ชัว่โมง) หรอืทีน่ยิม

เรยีกเป็นภาษาอติาลวี่า เมอืงนาโปล ี(Napoli) คอือกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์ศลิปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตร ีและศาสตรก์ารท าอาหาร ทีไ่ดรั้บการยอมรับจากทั่วโลก
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อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเนเป้ิลส ์(Province of Naples) และแควน้กัมปาเนีย (Campania) แควน้

ทีต่ัง้อยูท่างทศิใตข้องประเทศอติาลน่ัีนเองเมอืงเนเป้ิลสต์ัง้อยูท่ีช่ายฝ่ังดา้นตะวันตกของอติาลตีดิกับอา่วเน

เป้ิลส ์(Naples Bay) กึง่กลางระหว่างพืน้ทีภ่เูขาไฟสองแห่ง คอื ภเูขาไฟวสิเุวยีส และกัมปีเฟลเกรยแ์ละยัง

เป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคัญในคาบสมทุรอติาล ีมาตลอด 2,800 ปีนับแต่กอ่ตัง้เมอืงขึน้มา ดว้ยเหตุนี้เมอืงเน

เป้ิลสจ์งึถือว่าเป็นเมอืงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะบรเิวณใจกลางของเมอืงเนเป้ิลยังเป็น

ศูนย์กลางเมืองทางประวัตศิาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และไดรั้บการขึน้ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ้

(Unesco) ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   น าท่านชมและถ่ายรูปกับจัตุรัสเพลิบสิซโิต (Piazza del 

Plebiscito) หนึง่ในจัตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในเมอืง เนเป้ิลส ์ตัง้อยูใ่กล ้ๆ กับบรเิวณอา่ว ซึง่ถูกลอ้มรอบไป

ดว้ยเหลา่อาคารสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญของเมอืง  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกาแซรต์า (Caserta) เมอืงหลวงแห่งจังหวัดกาแซรต์า แห่งแวน้คัมปาเนียของอติาล ี

น าท่านเขา้ชมพระราชวังกาแซรต์า (Palace of Caserta) เป็นอดตีพระราชวังทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ห่งเน

เปิลส์แห่งราชวงศ์บูร์บง ที่ตัง้อยู่ที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ตาเป็นหนึ่งใน

พระราชวังแบบบาโรกทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีส่รา้งขึน้ในยุโรปในครสิตศ์ตวรรษที ่18 พระราชวังแห่งนี้ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะทีเ่ป็นงานชิน้เลศิของยุคบาโรก การ

กอ่สรา้งพระราชวังกาแซรต์าเริม่ขึน้ในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจา้ชาลสท์ี ่7 แห่งเนเปิลส ์ผูท้รงท างานอยา่ง

ใกลช้ดิกบัสถาปนกิลยุจ ีวันวเีตลล ีเมือ่ทอดพระเนตรเห็นแบบจ าลองส าหรับพระราชวัง พระเจา้ชาลสก์็ทรง

พอพระทัยมาก แตพ่ระองคก์็มไิดม้โีอกาสทีจ่ะไดบ้รรทมในพระราชวังแมแ้ตเ่พยีงคนืเดยีว พระเจา้ชาลสท์รง

สละราชสมบตัใินปี ค.ศ. 1759 เพือ่ไปเป็นพระมหากษัตรยิส์เปน การกอ่สรา้งด าเนนิตอ่มาโดยพระราชโอรส

องคท์ีส่ามและผูค้รองเนเปิลสต์อ่มาคอืพระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่4 แหง่เนเปิลส ์สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง

สู ่สูช่อ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญใ่กลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตทีร่วมเอา

แบรนดส์นิคา้จากดไีซน์เนอรช์ัน้น ามาลดราคาตลอดทัง้ปี อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากหรอืเลอืก

ซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆไดต้ามอธัยาศัย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1
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*****อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงทีเ่อาทเ์ลต***** 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   IH Roma Z3 Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีเ่กา้  โรม – โคลอสเซยีม – โรมนัฟอรมั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  

น าท่านถ่ายรูปกับโคลอสเซยีม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น

สนามกฬีากลางแจง้ขนาดใหญเ่ริม่สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่อาราจักรโรมนัและสรา้งเสร็จใน

สมยัจักรพรรดติติัส (Titus) สามารถจคุนกวา่ 50,000 คน จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรูปกับโรมันฟอรัม (Roman 

Forum) ตัง้อยูร่ะหว่างเนนิพาเลตเิน (Palatine hill) กับเนนิแคปิโตลเิน (Capitoline hill) ปัจจุบันเป็นเพยีง

ซากปรักหักพังทีบ่ง่บอกถงึพลังอ านาจของจักรพรรดแิละกองทัพอันน่า เกรงขามในยคุโบราณ สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟมูชิโิน (FCO) เพือ่เชค็อนิและท า Tax Refund 

13.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร (บนิตรง) โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 945 (เวลาบนิประมาณ 

11.35 ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

 

06.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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10 วนั อนัซนีอติาล ีเหนอืจรดใต ้

(เสน้ทางโรแมนตกิ เมอืงเล็กๆสวยตดิอนัดบัอนัซนี แหง่ประเทศอติาล)ี 

ราคาทวัร ์79,900 บาท : 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 63/ 21-30 พ.ค. 63/ 18-27 ม.ิย. 63/ 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63/ 6-

15 ส.ค. 63 / 17-26 ก.ย. 63 / 8- 17 ต.ค. 63 / 15 – 24 ต.ค. 63 

ราคาทวัร ์84,900 บาท : 12 – 21 เม.ย. 2563 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) เม.ย. – ต.ค. 2563 สงกรานต ์2563 

ราคาผูใ้หญ ่ พกัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่ 1 

ทา่น 

79,900 84,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,000 14,000 

เด็กอาย ุ2-11  ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 76,900 81,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 110,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ตัว๋ (ผูใ้หญ)่  BKK-

MXP//FCO-BKK  

25,000 28,000 

คา่วซีา่ประมาณทา่นละ  ไมร่วมวซีา่ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่3 กนัยายน 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TG  (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 30 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ ุ
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 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 3,000 บาท 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณีกรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)(เมษายน-ธันวาคม ปี

ใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่(ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 
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 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวร์ทีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
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 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่อติาล ี

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานทตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่     วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไมช่ ารดุ ขาด หรอืเปียกน า้ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร 2 รปู พืน้ฉากหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสี

เทา ใชไ้มไ่ด)้ เปิดห ูเปิดหนา้ผาก หา้มสวมแวน่สายตาหรอืใสค่อนแทคเลนส ์(รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน... 

(สถานทตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศ

เทา่น ัน้ 

กรณีอ านาจการปกครองบตุรฝ่ายใดฝ่ายนงึ 

-ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ โดยระบวุา่บตุรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 

-ใบปกครองบตุร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตัวจรงิเทา่นัน้) หรอื ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้ านาจศาล 

เอกสารการปกครองบตุร จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 

กรณีบตุรบญุธรรม 

-ใบจดทะเบยีนรับบตุรบญุธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 

ใบจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรม จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 
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***ถา้เอกสารมใิชเ่อกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทตูของประเทศนัน้ๆ 

ประจ าการในประเทศไทย*** 

9. หลักฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

(ไมต่อ้งระบสุถานทตู ประเทศและวนัทีเ่ดนิทาง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

 

10.หลกัฐานการเงนิ :   

ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 3 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง  

1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 7 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไป

เป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement และยอดลา่สดุอพัเดท 7 วันนับจากวนั

ยืน่วซีา่ จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

************* ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ************** 

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 

 

 

 



Page 19 of 19 

 
 

 
 

โปรดทราบ 
1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ
ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ
เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง
นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง
รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม
และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ
เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน
ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก
ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ
ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้
และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี
ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื
ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 
และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน
สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่
ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


