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Code: IH14-ITA-Unseen-11TK-Sep-Dec-108-112-A220527 

 

11 วนั อนัซนีอติาล ีเหนอืจรดใต ้

(เสน้ทางโรแมนตกิ เมอืงเล็กๆสวยตดิอนัดบัอนัซนีแหง่ประเทศอติาล)ี 

 

 

 

 

กนัยายน 2565 – มนีาคม 2566 

108,800 บาท  

(รวมคา่วซีา่เชงเกน้ และรวมทปิทกุอยา่งแลว้)  

มลิาน – เบอรก์าโม – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรฐัซานมารโีน – อาเรสโซ – เซยีนา – ปีตญิาโน โซราโน 

– อสัซซี ี– เปรเูกยี – สเปลโล – เพสการา – เมธารา – เนเปิลส ์– กาแซรต์า – โรม 

 

ราคาทวัร ์108,800 บาท : 16-26 ก.ย. 65 / 9-19 ต.ค. 65 / 1-11 ธ.ค. 65 / 27 ม.ค.- 6 ก.พ. 66 / 17-27 

ก.พ. 66 / 17-27 ม.ีค. 66 

ราคาทวัร ์112,800 บาท : 26 ธ.ค.65-5 ม.ค. 66 
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วนัแรก กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู - มลิาน – เบอรก์าโม – มานโตวา  

 

05.50 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตันบูลแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1873 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิอสิตันบลู 

07.55 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สูส่นามบนิมลิาน (MXP)โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  

 สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.40 ชม.) 

09.50น. เดนิทางถงึสนามบนิบารเ์ซโลนา ประเทศสเปน น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

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

เมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องแควน้ลอมบารเ์ดยี (Lombardy) ซึง่ในอดตีเคยเป็นถิน่ฐานของ

ชนเผ่าเซลตกิส ์นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเมอืงของอติาลีเพียงไม่กีแ่ห่งที่รอดพน้จากภัยพนิาศครัง้ใหญ่

ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านชม จัตุรัสเวคเคยี (Piazza Vecchia) ตัง้อยูใ่จกลางยา่นเมอืงเก่า ซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยกลุ่มอาคาร 

สถาปัตยกรรมยคุกลางอนัมเีสน่ห ์ 

น าทา่นเขา้ชมวหิารซานตามาเรยี (Santa Maria Maggiore) วหิารยคุกลางศตวรรษที ่11 ศนูยร์วมจติใจของ

ชาวเมอืง ซึง่สรา้งเคยีงคูก่บั วหิารคอลเลโอน ี(Cappella Del Colleoni) ซึง่โดดเดน่ดว้ยหอโดมแตง่แตม้ไป

ดว้ยหนิออ่นหลากสสีนั  

จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรูปกับประตูเมอืงเบอรก์าโม (Bergamo City Gate) อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บ

ภาพความสวยงามของเมอืงเบอรก์าโม  

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

ช.ม.)  อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึง่ของประเทศอติาล ีโดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่ในแควน้

ลอมบารด์ ี(Lombardy) ส าหรับตัวเมอืงมานตัวนัน้สว่นใหญ่มักถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้ 3 ดา้น โดย

ทะเลสาบนัน้เป็นทะเลสาบเทยีมทีม่กีารขดุขึน้ในชว่งศตวรรษที ่12 และต่อมาเมอืงมานตัวก็ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2008  

น าท่านเขา้ชมพระราชวังหลวงดูคาเล (Palazzo Ducale) เป็นกลุ่มอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมานตัว ถูก

สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่14 - 17  โดยในอดตีกลุ่มอาคารเหล่านี้เคยถูกใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัยของตระกลูกอน

ซากา (Gonzaga Family) ซึง่ภายในประกอบไปดว้ยอาคารทีส่ลับซบัซอ้น ซึง่ไดแ้ก ่ปราสาท San Giorgio 

, โบสถ ์Santa Barbara และอืน่ๆ  

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัวหิารมานตัว (Mantua Cathedral) อกีหนึง่วหิารเกา่แกท่ีใ่นอดตีถูกสรา้งขึน้ใน

สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ แตปั่จจบุนัไดม้กีารสรา้งใหมใ่น แบบบาร็อค สว่นหอระฆังยังคงเป็นแบบโกธคิเชน่

เดมิ  

ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับปาลาซโซ เดล เล (Palazzo Del Te) เป็นพระราชวังในเขตชานเมอืงมานตัว 

เป็นอกีหนึง่อาคารรปูสีเ่หลีย่มทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งระหวา่งปี 1524-1534 โดยสถาปนกิชือ่ Giulio Romano  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Grand Hotel San Lorenzo / Best Western Hotel Cristallo **** หรอื

เทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรฐัซานมารโีน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโมเดนา (Modena) (ระยะทาง 95 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง) อกีหนึง่เมอืง

ทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมมากแห่งหนึ่งของแควน้เอมเีลีย-โรมัญญา (Emilia-

Romagna) เมอืงโมเดนาเป็นหนึง่ในเมอืงทีถ่อืวา่เป็นศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตร ์โดยสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี

ชือ่เสยีงมากทีสุ่ดของเมอืงคอื มหาวหิารโมเดนา (Modena Cathedral) เป็นหนึง่ในอาคารแบบโรมันที่

ส าคัญทีส่ดุในยโุรป และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997  มหาวหิาร
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แหง่นีเ้ป็นมหาวหิารอนัยิง่ใหญ่จากยคุครสิตศ์ตวรรษที ่12 เป็นตัวอยา่งทีย่อดเยีย่มของศลิปะโรมาเนสกย์คุ

ตน้  

จากนัน้น าทา่นชมแกรนดเ์ปียซซา่ (Piazza Grande) จัตรัุสใจกลางเมอืง  

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารศาลากลาง (Town Hall) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 - 18 ตกแต่ง

ดว้ยหอนาฬกิา และระเบยีงทีส่วยงาม  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงราเวนนา (Ravenna) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.45 ชัว่โมง) ซึง่

อดตีเป็นเมอืงหลักของจักรวรรดโิรมันตะวันตก และอาณาจักรออสโตรกอท (Ostrogoth Kingdom) แต่

ปัจจุบันไดก้ลายเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของมหาวหิารกระเบือ้งโมเสก รวมไปถงึบรรยากาศทีน่่ารืน่รมยใ์น

แบบเมอืงเล็กๆของอติาลไีดเ้ป็นอยา่งดี  เนื่องเมอืงราเวนนา เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรแ์ละความเป็นมาที่

คอ่นขา้งเกา่แก ่อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงแห่งครสิตศ์าสนาและเป็นศาสนสถานของศาสนาครสิตส์มัยครสิเตยีนยคุ

แรก ทีไ่ดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 8 แหง่ ในปี 1996  

น าท่านเขา้ชมหอศลีจุ่มเนโอเนียน เป็นหนึง่ในครสิตศ์าสนสถานของโรมันคาทอลกิทีเ่กา่ทีส่ดุแห่งหนึง่ใน  

ราเวนนาทีก่อ่สรา้งบนทีเ่ดมิทีเ่ป็นโรงอาบน ้าโรมัน (Roman bath) บางครัง้ก็เรยีกว่า “หอศลีจุ่มออรโ์ธ

ดอกซ ์”    หอศลีจุม่เนโอเนยีนนีส้รา้งโดยสงัฆราชเออรซ์สัในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่4 ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษ

ที ่5 ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของบาซลิกิาใหญ่ทีถู่กท าลายไปในปี ค.ศ. 1734 หอสรา้งเสร็จโดยบาทหลวงเนออน

ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่5 เมือ่มกีารเริม่ตกแตง่ดว้ยโมเสก น าทา่นเขา้ชมความสวยงามของกระเบือ้งโมเสก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

  

 

 

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

ทางการคอื สาธารณรัฐซานมารโีน และอกีชือ่หนึง่คอื "สาธารณรัฐอันสงบสขุยิง่ซานมารโีน" เป็นประเทศใน

ยโุรปใตบ้นเทอืกเขาแอเพนไนน ์ลอ้มรอบโดยประเทศอติาล ีเป็นหนึง่ในจลุรัฐยโุรป   

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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น าท่านเยอืน Palazzo Pubblico ซึง่เป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งในแบบสถาปัตยกรรมโกธกิ ซึง่มคีวามสวยงาม

มาก ทีเ่ป็นจดุเดน่ของศาลาวา่การแหง่นีก้็คอื   หอระฆงั ซึง่มกีารตดิตัง้นาฬกิาเอาไวด้ว้ย จากนัน้เดนิไปตาม

ยา่น  Avenue ทีน่ี่เป็นถนนสายหลักทีค่ลาคล ่าไปดว้ยผูค้นมากมาย ชมอาคารบา้นเรอืน หรอืแมแ้ต่อาคาร

ส านักงานทีส่รา้งขึน้มาอยา่งมเีอกลักษณ์ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความน่ารักสวยงามของเมอืง

ซานมารโีน ทีต่ัง้อยูบ่นเทอืกเขาไททาโน (Mt. Titano)  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

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

 

วนัทีส่ ี ่     ซานมารโีน – อาเรสโซ – มอนเตรกิจโิอน ี– เซยีนา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

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

กลางอนัรุง่เรอืงดว้ยศลิปะเรเนอซองส ์ 

 น าทา่นเยอืนจัตุรัสใจกลางเมอืงหรอืเปียซซา่แกรนดเ์ด (Piazza Grande) บรเิวณโดยรอบจัตุรัสลอ้มรอบไป

ดว้ยหมูอ่าคารสวยงามมากมายไมว่า่จะเป็น พระราชวังเกา่ อาคารส านักงานของรัฐทีย่ังคงความสวยงามของ

ศลิปะเรอเนซองซ ์ 

 จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูกับ Duomo San Donato ซึง่เป็นโบสถอ์ายกุว่า 700 ปี สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่

13 ไดเ้วลาน าท่านเทีย่วชมความสวยงามของยา่นเมอืงเกา่แห่งอาเรสโซ ซึง่เรยีกไดว้่า เป็นอกีเมอืงสวยที่

หลบซอ่นในอติาล ีอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและเดนิเลน่ตามอธัยาศัย 



Page 6 of 18 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

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

อกีหนึง่เมอืงสวยแหง่แควน้ทัสกาน ีหมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นหมูบ่า้นเกา่แกย่คุกลางทีส่รา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่13 

โดยมกีารสรา้งก าแพงลอ้มรอบเมอืงและก าแพงโบราณแหง่นีก้็ยงัคงความสมบรูณ์มาถงึปัจจุบัน น าท่านเดิน

เลน่ชมสถาปัตยกรรมยคุกลางทีย่งัคงไดรั้บการอนุรักษ์อยา่งดยีิง่  

จากนัน้น าทา่นชมจัตรัุสเปียซซา่ เดอ โรมา (Piazza Di Roma) จัตรัุสใจกลางเมอืง และแวะถ่ายรูปกับโบสถ์

ซนัตา มาเรยี อซนัตา (Santa Maria Assunta Church) อนัเป็นโบสถป์ระจ าเมอืงเกา่แหง่นี ้ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และดืม่ด ่ากบัความสวยงามของเมอืงโบราณอกีแหง่ของแควน้ทัสกาน ี 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซยีนา (Siena) (ระยะทาง 20 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี เมอืงยคุกลาง

ทีถ่อืว่าเป็นคู่แขง่ของเมอืงฟลอเรนท ์เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงอกีเมอืงของประเทศอติาล ีเป็นเมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงทางศลิปะและสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะบรเิวณใจกลางเมอืงเกา่ของเมอืงเซยีนาซึง่เป็นศูนยก์ลาง

ทางประวัตศิาสตรเ์มอืงเซยีนายังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) เมือ่ปี 

ค.ศ. 1995  

น าทา่นชมความงดงามของ มหาวหิารเซยีนา (Siena Cathedral) หรอื ดูโอโมดเิซยีนา (Duomo di Siena) 

เป็น    มหาวหิารนกิายโรมนัคาทอลกิทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1215 -1263 โดยมหาวหิารถูกสรา้งขึน้

ในรปูแบบสถาปัตยกรรมโกธกิ และสถาปัตยกรรมเรอเนซองซ ์ 

จากนัน้น าท่านชม เปียซซา่ เดล คัมโป (Piazza Del Campo) พืน้ทีจ่ัตุรัสหลักทีถ่อืว่าเป็นศูนยก์ลาง

ประวัตศิาสตร์ของเมอืงเซยีนา อกีทัง้ยังไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสยุคกลางทีส่มบูรณ์ที่สุดแห่งหนึง่ใน

ยโุรป เป็นจัตุรัสทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งความงามและความสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรมไปทั่วโลก อกีทัง้ยัง

เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญๆ จ านวนหลายแหง่ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Executive Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เซยีนา – ปิตญิาโน – โซราโน– เปรเูกยี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

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

เป็นอกีหนึง่เมอืงสวยแห่งแควน้ทัสกานี และเป็นเมอืงโบราณยคุกลางทีไ่ดรั้บการขนานนามวา “เยรูซาเลม

นอ้ย” ตัง้อยู่บนสันเขาทูฟา (Tufa Hill) เป็นย่านเมอืงของชาวยวิทีอ่พยพมาสรา้งถิน่ฐานประมาณชว่ง

ศตวรรษที ่16  

น าท่านแวะถ่ายรูป ณ จุดชมววิที่สามารถถ่ายภาพเมืองโบราณที่สรา้งบนหนา้ผาเล็กๆแห่งสันเขาทูฟา 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ ไมว่า่จะเป็น Piazza Pietrucciolo และ Piazza Garibaldi  

อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเมอืงโบราณยคุกลางอนัแปลกตาอกีแหง่ทีซ่อ่นเรน้อยูใ่นสนัเขาแหง่ประเทศอติาล ี 

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโซราโน (Sorano) เป็นเมอืงและชมุชนในจังหวัดกรอสเซโต 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

เมอืงโบราณอกีแหง่ของแควน้อมุเบรยี  

น าท่านเดนิเล่นบนถนน Corso Vannucci ชือ่ของถนนนี้ไดต้ัง้มาจากจติรกรพืน้เมอืงชือ่ Pietro Vannucci 

(Perugino)  

จากนัน้น าทา่นชมจัตรัุส Piazza IV Novembre ตรงกลางลานมนี ้าพุ Fontana Maggiore ทีเ่ริม่สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1275 โดย Nicola และ Giovanni Pisano จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับหมูอ่าคารสวยงามกลางเมอืง

เชน่ Palazzo Dei Priori เป็นพระราชวังทีส่รา้งในยุคกลางตอนทา้ย (ระหว่างศตวรรษที ่13-14) ความ

ยิง่ใหญข่องก าแพงและ การออกแบบทีม่ลีักษณะคลา้ยป้อมปราการ ท าใหว้ังนีดู้น่าเกรงขาม  

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความสวยงามของเมอืงยคุกลางอกีแหง่ของแควน้อมุเบรยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Relais Dell Olmo Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เปรเูกยี – อสัซซี ี– อสัโกลปีีเชโน – เพสการา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

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

เล็กๆ ทีต่ัง้อยูใ่นจังหวัดเปรเูกยี แควน้อมุเบรยี ทางตะวันตกของภเูขาซบูาซโิอ (Mt. Subasio) เมอืงอัสซซีี

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
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เป็นเมอืงเกดิของนักบุญฟรังซสิแห่งอัสซซี ีผูก้่อตัง้คณะฟรังซสิกันในปี ค.ศ. 1208 และนักบุญกลารา

แหง่อสัซซี ีผูก้อ่ตัง้คณะกลารสิ และนักบญุกาเบรยีลแหง่แมพ่ระในครสิตศ์ตวรรษที ่19  

น าทา่นถา่ยรปูมหาวหิารนักบญุฟรังซสิแห่ง อัสซซีไีดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลก เมือ่ปีค.ศ. 2000 มหาวหิารแห่งนี้สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่13 เป็นมหาวหิารสามชัน้ สว่นล่างเริม่สรา้ง

ไมน่านหลังจากทีฟ่รังซสิแหง่อสัซซี ีไดรั้บการประกาศเป็นนักบญุเมือ่ปีค.ศ. 1228 - 1253 สว่นจติรกรรมฝา

ผนังโดย ชมิาบเูอ (Cimabue) และ จอตโต ด ีบอนโดเน ซึง่จติรกรผูม้ชี ือ่เสยีง ชัน้บนมจีติรกรรมฝาผนังเป็น

ประวัตขิองฟรังซสิแหง่อสัซซีโีดยจอตโต ด ีบอนโดเน  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่มอีาคารบา้นเรอืนอายกุว่ารอ้ยปีสรา้งลดหลั่นบนเนนิเขา อสิระให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมูอ่าคารยคุโบราณไดต้ามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงอัสโกลปีีเชโน (Ascoli Piceno) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 

ชัว่โมง)   

  

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงอสัโกลปีีเชโน ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นแควน้มารเ์ก (Marche) เป็นเมอืงทีต่ัง้มานานมาก

กอ่นทีจ่ักรวรรดโิรมนัจะมาคน้พบ คาดวา่เมอืงนีไ้ดม้กีารกอ่สรา้งเมอืงขึน้ตัง้แตปี่ 268 กอ่นครสิตกาล น าทา่น

ชมความเกา่แกข่องเมอืงอสัโกลปีีเชโน  

น าทา่นเยอืนจัตรัุส Piazza Del Popolo และ Piazza Aringo ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่หีมูอ่าคารบา้นเรอืนโบราณและ 

เป็นทีท่ าการของหน่วยงานรัฐบาลในปัจจบุนั  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเพสการา (Pescara) (ระยะทาง 92 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง) เป็น

เมอืงหลวงของจังหวัดเพสการาในแควน้อะบรโูซประเทศอติาล ี 

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%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%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%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%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
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Best Western Plaza Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  เพสการา – เมทารา – โปเตนซา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเมทารา (Metara)  (ระยะทาง 310 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3.30 ชัว่โมง)  อกีหนึง่

เมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ซึง่ตัง้อยู่ในแควน้บาซลีกีาตา (Basilicata) หนึง่ใน 20 

แควน้ของประเทศอติาล ีตัวเมอืงตัง้อยู่เหนือหุบเขาทีม่แีม่น ้าสายเล็กๆไหลผ่าน เมื่อเดนิเขา้มาภายในตัว

เมอืงจะไดพ้บกับถนนสายเล็กๆทีป่ดูว้ยหนิ ทีต่ลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนอันแสนเกา่แก ่

เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงใตด้นิ หรอื เมอืงมนุษยถ์ ้า น่ันเอง จนกระทั่งในปี 1993 องคก์าร

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ส าหรับนครถ ้าโบราณ Sassi di Matera เป็นแหลง่อารยธรรมเกา่แกท่ีม่ ี

อายกุวา่ 9,000 ปี  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเที่ยวชมความสวยงามแปลกตาของนครถ ้าแห่งนี้ พรอ้มเก็บภาพความสวยงามของลักษณะภูมิ

ประเทศอนัแปลกตาของเมอืงเมทารา  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโปเตนซา (Potenza) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.15 ชัว่โมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Park Hotel Potenza **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีแ่ปด  โปเตนซา – เนเปิล – กาแซรต์า 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

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

เรยีกเป็นภาษาอติาลวี่า เมอืงนาโปล ี(Napoli) คอือกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์ศลิปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตร ีและศาสตรก์ารท าอาหาร ทีไ่ดรั้บการยอมรับจากทั่วโลก

อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดเนเปิลส ์(Province of Naples) และแควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้

ทีต่ัง้อยูท่างทศิใตข้องประเทศอติาลน่ัีนเองเมอืงเนเปิลสต์ัง้อยูท่ีช่ายฝ่ังดา้นตะวันตกของอติาลตีดิกับอา่วเน

เปิลส ์(Naples Bay) กึง่กลางระหว่างพืน้ทีภ่เูขาไฟสองแห่ง คอื ภเูขาไฟวสิเุวยีส และกัมปีเฟลเกรย์ อกีทัง้

ยงัเป็นเมอืงทีม่บีทบาทส าคัญในคาบสมทุรอติาล ีมาตลอด 2,800 ปีนับแต่กอ่ตัง้เมอืงขึน้มา ดว้ยเหตุนี้เมอืง

เนเปิลสจ์งึถอืว่าเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลกโดยเฉพาะบรเิวณใจกลางของเมอืงเนเปิลยังเป็น

ศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และไดรั้บการขึน้ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก 

(Unesco) ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995    

น าทา่นชมและถา่ยรปูกบัจัตรัุสเพลิบสิซโิต (Piazza Del Plebiscito) หนึง่ในจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในเมอืง 

เนเปิลส ์ตัง้อยูใ่กล ้ๆ กบับรเิวณอา่ว ซึง่ถกูลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่อาคารสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญของเมอืง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกาแซรต์า (Caserta) เมอืงหลวงแหง่จังหวัดกาแซรต์า แหง่แวน้คัมปาเนยีของอติาล ี 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังกาแซรต์า (Palace of Caserta) เป็นอดตีพระราชวังทีป่ระทับของกษัตรยิแ์ห่งเน

เปิลส์แห่งราชวงศ์บูร์บง ที่ตัง้อยู่ที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอติาลี พระราชวังกาแซร์ตาเป็นหนึ่งใน

พระราชวังแบบบาโรกทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีส่รา้งขึน้ในยุโรปในครสิตศ์ตวรรษที ่18 พระราชวังแห่งนี้ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะทีเ่ป็นงานชิน้เลศิของยคุบาโรก 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 ์ 

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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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   IH Roma Z3 Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้  โรม – นครรฐัวาตกินั – พพิธิภณัฑว์าตกินั - โคลอสเซยีม – โรมนัฟอร ัม่      

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทาเขา้งสูน่ครรัฐวาตกินั (Vatican) รัฐอสิระทีเ่ล็กทีส่ดุและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย

โรมนัคาทอลกิ  

น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Basilica) ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นมหาวหิารทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก รูจ้ักกนัโดยชาวอติาลวีา่ Basilica di San Pietro in Vaticano หรอืเรยีกกันสัน้ๆว่า เซนตปี์เตอร์

บาซลิกิา (Saint Peter's Basilica) มหาวหิารนี้เป็น มหาวหิารหนึง่ในสีข่องมหาวหิารหลักในกรุงโรม 

ประเทศอติาล ีอกี 3 มหาวหิารคอื: มหาวหิารเซ็นตจ์อหน์แลเตอรรั์น, มหาวหิารซานตามาเรยีมายอเร และ 

มหาวหิารเซน็ตพ์อลนอกก าแพง อยูใ่นนครรัฐวาตกิัน เป็นดนิแดนทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโรมและเป็นทีป่ระทับ

ของพระสันตปาปา ซึง่เป็นประมขุสงูสดุแห่งศาสนาครสิต ์นกิาย Roman Catholic State of the Vatican 

City ซึง่นครรัฐวาตกินัจัดวา่เป็นประเทศทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก อนัมศีนูยก์ลางคอืมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ 
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จากนัน้น าทา่นเขา้ชม เฟียตา้ (Pieta) รปูสลักหนิออ่น พระแมม่ารอีุม้พระเยซ ูโดยฝีมอืของไมเคลิแองเจโล 

รูปหล่อบรอนซข์องนักบุญปีเตอร ์ศาลาคาโนปี โดยแบรน์นิ ิและยอดโดมขนาดใหญ่ และชมแท่นบูชาบัล

แดคคโิน (St. Peter’s Basilica) เป็นซุม้ส ารดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิี ซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่ว่า

เป็นทีฝั่งพระศพนักบญุปีเตอร ์ 

ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑว์าตกิัน (Vatican Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์างดา้นศาสนาและศลิปะ

ขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่นรัฐวาตกิัน แห่งกรุงโรม ประเทศอติาล ีซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ก็บรวบรวมผลงานทางศลิปะ

ของศาสนจักรคาทอลกิทีม่อีายุหลายรอ้ยปีไวใ้หช้ม โดยเฉพาะไฮไลทข์องผลงานชิน้เอกของศลิปินระดับ

โลกหลายทา่น เชน่ Michelangelo และ Raphael แถมภายในยงัไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงามตัง้แตพ่ืน้ยนั

เพดานกนัเลยทเีดยีว ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหา้มพลาดของคนมาเทีย่วกรงุโรม 

 

 

 



Page 14 of 18 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมโคลอสเซยีม (Colosseum)  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสนาม

กฬีากลางแจง้ขนาดใหญ ่ซึง่เริม่สรา้งขึน้ใน สมยัจักรพรรดเิวสปาเซยีนแหง่โรมนั สรา้งเสร็จในสมยัจักรพรรดิ

ตติัส (Titus) จุคนไดก้ว่า 50,000 คน ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความยิง่ใหญ่ของโคลอสเซยีมที่ชาวโรมันใน

สมัยก่อนไดส้รา้งสรรค์ส ิ่งมหัศจรรย์นี้ข ึน้ เพื่อใชเ้ป็นสนามกีฬาส าหรับการแข่งขันประลองของนักสู ้

Gladiator ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมโรมนัฟอร่ัม (Roman Forum) ตัง้อยูใ่นใจกลางของกรงุโรมในเขตเมอืงเกา่

ทีม่คีวามสวยงามเเละเก่าเเก่อย่างมาก ซึง่ตกทอดมาตัง้เเต่สมัยอาณาจักรโรมัน โดยเป็นหนึ่งในเเหล่ง

โบราณคดทีีม่คีวามส าคัญอยา่งมากของอติาลเีเละของโลกทีเ่เสดงใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมเเละศลิปกรรมรวมทัง้

สถาปัตยกรรมในเเบบโรมนัขนานเเทเ้ลยทเีดยีว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   IH Roma Z3 Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่บิ  โรม – อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชมและถา่ยรปูกบัน ้าพเุทรวี ่(Trevi Fountain) น ้าพทุีเ่หล่านักท่องเทีย่วนิยมมาโยนเหรยีญอธษิฐาน

เพือ่ใหไ้ดก้ลับมาเยอืนกรงุโรมอกีครัง้ ซึง่อยากใหนั้กทอ่งเทีย่วทกุทา่นลองพสิจูนว์า่จรงิเท็จประการใด  

จากนั้นน าท่านชมบรรยากาศย่านบันไดสเปน (Spanish Steps) แหล่งนัดพบของทัง้ชาวโรมและ

นักท่องเทีย่ว โดยรอบบรเิวณเป็นจตุรัสทีม่อีาคารสวยงาม และมรีา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ

มากมายใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ตามอัธยาศัยทัง้ GUCCI, PRADA, CHANEL, 

DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 
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น าทา่นเดนิทางสูช่อ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาท์

เลตทีร่วมเอาแบรนดส์นิคา้จากดไีซน์เนอรช์ัน้น ามาลดราคาตลอดทัง้ปี อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของ

ฝากหรอืเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆไดต้ามอธัยาศัย 

อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงแบบจดัเต็ม 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโรม (FCO) เพือ่เชคอนิและท า Tax Refund  

19.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโรม (FCO) กลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK1864 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) บรกิารอาหารเย็น เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่งบนิ 

23.30 น. เดนิทางมาถงึนครอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่บิเอ็ด กรงุเทพมหานคร 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่ TK68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบนิมบีรกิาร

อาหารค า่และอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

ราคาทวัร ์108,800 บาท : 16-26 ก.ย. 65 / 9-19 ต.ค. 65 / 1-11 ธ.ค. 65 / 27 ม.ค.- 6 ก.พ. 66 / 17-27 

ก.พ. 66 / 17-27 ม.ีค. 66 

ราคาทวัร ์112,800 บาท : 26 ธ.ค.65-5 ม.ค. 66 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) ก.ย. 2565 - ม.ีค. 

2566 

ปีใหม ่

ราคาผูใ้หญ ่ พักหอ้งคู ่ หรอื เด็ก 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่ 1 

ทา่น 

108,800 112,800 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 15,000 18,000 

เด็กอาย ุ2-11  ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 98,800 102,800 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง CONFIRM เทา่นัน้) 

90,000 – 110,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ หักคา่ตัว๋ (ผูใ้หญ)่  BKK-MXP//FCO-

BKK  

25,000 28,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่13 พฤษภาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้
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 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก / กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand Carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ TK  (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ทา่น เทา่นัน้) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ  

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

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 80 ปี) 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ (ตามทีร่ะบ)ุ, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่(ตามทีร่ะบ)ุ, คา่วซีา่เชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

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

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณีกรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 

วนั) 

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

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

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์    (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วนั) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวร์ทีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกหหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
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ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย

สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

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

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกหไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

 



Page 18 of 18 

 

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


