
 

 

 

อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต้ 10 วนั 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอันดับอนัซีน แห่งประเทศอิตาล)ี 

 

 
ธันวาคม 2562 – เมษายน 2563 

เร่ิมต้น 79,900 บาท  (ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)  

มิลาน – เบอร์กาโม – เบรสเซีย – เรจจิโอ เอมิเลยี – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรัฐซานมาริโน  
อาเรสโซ – มอนเตอริจจิโอนิ – เซียนา – ปิทิญาโน – โซราโน – อสัซีซี – เปรูเกยี – สเปลโล  

 อสัโกลปีีเชโน – เพสการา  – ลูซิรา – เมทารา – เนเปิลส์ – คาแซร์ตา – โรม 
ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 / 13 – 22 ก.พ. 63 / 12 – 21 มี.ค. 63 / 19 – 28 มี.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 29 ธ.ค. 2562 – 7 ม.ค. 2563 / 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563  
ราคาทัวร์ 84,900 บาท : 7- 16 เม.ย. 2563 (FCO//MXP) / 12 – 21 เม.ย. 2563 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 



 

 

อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต้ 10 วนั 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดับอนัซีน แห่งประเทศอิตาล)ี 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ  
 

21.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ท่ี 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

วันท่ีสอง มิลาน – เบอร์กาโม – เบรสเซีย – มานโตวา – เรจจิโอ เอมิเลยี 
 

00.40 น. ออกเดินทางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG940 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ชัว่โมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ ทั้งน้ีสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้            

07.35 น.  เดินทางถึงสนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หน่ึงใน
เมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของแควน้ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นถ่ินฐานของชนเผ่า
เซลติก นอกจากน้ียงัเป็นหน่ึงในเมืองของอิตาลีเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีรอดพน้จากภยัพินาศใหญ่ในช่วงสงครามโลกคร้ัง
ท่ีสอง น าท่านชม จตัุรัสเวคเคีย (Piazza Vecchia) ตั้งอยู่ใจกลางย่านเมืองเก่า หรือโอลดท์าวน์ ซ่ึงห้อมลอ้มไปดว้ย
กลุ่มอาคาร สถาปัตยกรรมยุคกลางอนัมีเสน่ห์ น าท่านเขา้ชมวิหารซานตา้มาเรีย (Santa Maria Maggiore) วิหารยุค
กลางศตวรรษท่ี 11 ศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง ซ่ึงสร้างเคียงคู่กบั วิหารคอลเลโอนี (Cappella del Colleoni) ซ่ึง
โดดเด่นด้วยหอโดมแต่งแตม้ไปด้วยหินอ่อนหลากสีสัน  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับประตูเมืองเบอร์กาโม 
(Bergamo city gate) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองเบอร์กาโม ได้เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองเบรสเซีย (Brescia) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชัว่โมง) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียว
ของแควน้ลอมบาร์เดีย ซ่ึงมีความส าคญัตั้งแต่ยุคสมยัท่ีปกครองโดยชาวโรมนัเม่ือคร้ังก่อตั้งเมืองเม่ือ 3,200 ปีก่อน 
ซ่ึงปัจจุบนัก็ยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีความส าคญัดา้นอุตสาหกรรมของประเทศอิตาลี  น าท่านชม จตัุรัส เดลลา รอก
เกีย (Piazza della Loggia) จตัุรัสกลางเมืองสไตลเ์รอเนอซองส์ แวะถ่ายรูปกบันาฬิกาดาราศาสตร์บนหอคอยศาลา
ว่าการประจ าเมือง ผ่านชม โบสถ์ใหม่ (Duomo Nuovo) โบสถ์ยุคศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงสร้างเคียงคู่กับโบสถ์เก่า 
(Duomo Vecchio) โบสถโ์บราณยคุศตวรรษท่ี 11 

  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมานโตวา (Mantova) หรือ เมืองมานตวั (ระยะทาง 69 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ช.ม.)  อีกหน่ึง
เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของประเทศอิตาลี โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่ในแควน้ลอม บาร์ดี (Lombardy) 
ส าหรับตวัเมืองมานตวันั้นส่วนใหญ่มกัถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้ง 3 ดา้น โดยทะเลสาบนั้นเป็นทะเลสาบเทียม
ท่ีมีการขดุขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 12 และต่อมาเมืองมานตวัก็ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2008 น า
ท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวงดูคาเล (Palazzo Ducale) เป็นกลุ่มอาคารท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมานตัว ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษท่ี 14 - 17  โดยในอดีตกลุ่มอาคารเหล่าน้ีเคยถูกใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัของตระกูลกอนซากา (Gonzaga 
family) ซ่ึงภายในประกอบไปดว้ยอาคารท่ีสลบัซับซ้อน ซ่ึงได้แก่ ปราสาท San Giorgio , โบสถ์ Santa Barbara 
และอ่ืนๆ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารมานตวั (Mantua Cathedral) อีกหน่ึงวิหารเก่าแก่ท่ีในอดีตถูกสร้างขึ้น



 

 

ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค แต่ปัจจุบนัไดมี้การสร้างใหม่ใน แบบบาร็อค ส่วนหอระฆงัยงัคงเป็นแบบโกธิคเช่น
เดิม ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัพาลาซโซ่ เดล เต (Palazzo del Te) เป็นพระราชวงัในเขตชานเมืองมานตวั เป็น
อีกหน่ึงอาคารรูปส่ีเหล่ียมท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1524-1534 โดยสถาปนิกช่ือ Giulio Romano ไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางสู่เมืองเรจจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) น าท่าน
เดินเล่นภายในตวัเมืองเก่า (Old town) ซ่ึงเป็นเมืองน่ารักและมีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ
ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และน าท่านเขา้ชมวิหารลาเกียรา (Basilica del la Ghiara) เป็นวิหารท่ีสร้างขึ้นในสมยั
ศตวรรษท่ี 16 ภายในวิหารเป็นท่ีประดิษฐานของภาพพระแม่มารี (Madonna) อีกดว้ย 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Best Western Classic Hotel Reggio Emilia **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีสาม เรจจิโอ เอมิเลยี – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรัฐซานมาริโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโมเดนา (Modena) (ระยะทาง 29 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) อีกหน่ึงเมืองท่ีมีช่ือเสียง
ทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของแควน้เอมีเลีย -โรมญัญา (Emilia-Romagna) เมืองโมเด
นาเป็นหน่ึงในเมืองท่ีถือว่าเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ โดยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเมือง
คือ มหาวิหารโมเดนา (Modena Cathedral) เป็นหน่ึงในอาคารแบบโรมนัท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป และไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997  มหาวิหารแห่งน้ีเป็นมหาวิหารอนัยิ่งใหญ่จากยุค
คริสต์ศตวรรษท่ี 12 เป็นตัวอย่างท่ียอดเยี่ยมของศิลปะโรมาเนสก์ยุคต้น จากนั้นน าท่านชมแกรนด์ เปียสซ่า 
(Piazza Grande) จตุัรัสใจกลางเมือง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารศาลากลาง (Town Hall) สร้างขึ้นในช่วง
ศตวรรษท่ี 17 - 18 ตกแต่งดว้ยหอนาฬิกา และระเบียงท่ีสวยงาม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองราเวนนา (Ravenna) 
(ระยะทาง 120 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) ซ่ึงอดีตเป็นเมืองหลกัของจกัรวรรดิโรมนัตะวนัตก และอาณาจกัร
ออสโตรกอท (Ostrogoth Kingdom) แต่ปัจจุบนัได้กลายเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของมหาวิหารกระเบ้ืองโมเสค 
รวมไปถึงบรรยากาศท่ีน่าร่ืนรมยใ์นแบบเมืองเล็กๆของอิตาลีได้เป็นอย่างดี   เน่ืองเมืองราเวนนา เป็นเมืองท่ีมี



 

 

ประวติัศาสตร์และความเป็นมาท่ีค่อนขา้งเก่าแก่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่งคริสตศ์าสนสถานสมยัคริสเตียนยุคแรก ท่ี
ไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 8 แห่ง ในปี 1996 น าท่านเขา้ชมหอศีลจุ่มนีโอเนียน 
เป็นหน่ึงในคริสต์ศาสนสถานของโรมนัคาทอลิก ท่ีเก่าท่ีสุดแห่งหน่ึงในราเวนนาท่ีก่อสร้างบนท่ีเดิมท่ีเป็นโรง
อาบน ้ าโรมนั (Roman bath) บางคร้ังก็เรียกว่า “หอศีลจุ่มออร์โธด็อกซ์ ” หอศีลจุ่มนีโอเนียนน้ีสร้างโดยสังฆราช
เออร์ซัสในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 5 ให้เป็นส่วนหน่ึงของบาซิลิกาใหญ่ท่ีถูกท าลายไปใน
ปี ค.ศ. 1734 หอสร้างเสร็จโดยบาทหลวงเนออนในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 5 เม่ือมีการเร่ิมตกแต่งดว้ยโมเสก น า
ท่านเขา้ชมความสวยงามของกระเบ้ืองโมเสค 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่รัฐอิสระซานมาริโน (San Marino) (ระยะทาง 82 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ช.ม.) หรือช่ือทางการ

คือ สาธารณรัฐซานมารีโน และอีกช่ือหน่ึงคือ "'สาธารณรัฐอนัสงบสุขยิ่งซานมารีโน"' เป็นประเทศในยโุรปใตบ้น
เทือกเขาแอเพนไนน์ ลอ้มรอบโดยประเทศอิตาลี เป็นหน่ึงในจุลรัฐยโุรป  น าท่านเยือน Palazzo Pubblico ซ่ึงเป็น
หน่ึงในส่ิงก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ซ่ึงมีความสวยงามมาก ท่ีเป็นจุดเด่นของศาลาว่าการแห่งน้ีก็คือ หอ
ระฆงั ซ่ึงมีการติดตั้งนาฬิกาเอาไวด้ว้ย จากนั้นเดินไปตามย่านAvenue ท่ีน่ีเป็นถนนสายหลกัท่ีคราคร ่าไปดว้ยผูค้น
มากมาย ชมอาคารบา้นเรือน หรือแมแ้ต่อาคารส านักงานท่ีสร้างขึ้นมาอย่างมีเอกลกัษณ์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
และเก็บภาพความน่ารักสวยงามของเมืองซานมาริโน ท่ีตั้งอยูบ่นเทือกเขาไททาโน (Mt. Titano)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  Best Western Palace Hotel Sanmarino**** หรือเทียบเท่า  
 

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


 

 

วันท่ีส่ี      ซานมาริโน – อาเรสโซ – มอนเตอริจจิโอนิ – เซียนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอาเรสโซ (Arezzo) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองหน้าด่านยุคกลางอนั

รุ่งเรืองด้วยศิลปะเรเนอซองส์ น าท่านเยือนจตัุรัสใจกลางเมืองหรือเปียซซ่าแกรนด์เด (Piazza Grande) บริเวณ
โดยรอบจตัุรัสลอ้มรอบไปดว้ยหมู่อาคารสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัเก่า อาคารส านักงานของรัฐท่ี
ยงัคงความสวยงามของศิลปะเรเนอซองส์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Duomo San Donato ซ่ึงเป็นโบสถอ์ายุกว่า 
700 ปี สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 13 ไดเ้วลาน าท่านเท่ียวชมความสวยงามของยา่นเมืองเก่าแห่งอาเรสโซ ซ่ึงเรียก
ไดว้า่ เป็นอีกเมืองสวยท่ีหลบซ่อนในอิตาลี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นมอนเตอริจจิโอนิ (Monteriggioni) (ระยะทาง 105 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) อีก
หน่ึงเมืองสวยแห่งแควน้ทสักานี หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นหมู่บา้นเก่าแก่ยุคกลางท่ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 13 โดยมี
การสร้างก าแพงลอ้มรอบเมืองและก าแพงโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงความสมบูรณ์มาถึงปัจจุบนั น าท่านเดินเล่นชม
สถาปัตยกรรมยุคกลางท่ียงัคงไดรั้บการอนุรักษ์อย่างดียิ่ง จากนั้นน าท่านชมจตัุรัสเปียซซ่า เดอ โรมา (Piazza di 
Roma) จตัุรัสใจกลางเมือง และแวะถ่ายรูปกบัโบสถแ์ซนตา มาเรีย อซันตา (Santa Maria Asunta Church) อนัเป็น
โบสถ์ประจ าเมืองเก่าแห่งน้ี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและด่ืมด ่ากับความสวยงามของเมืองโบราณอีกแห่งของ
แควน้ทสักานี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเซียนา (Siena) (ระยะทาง 20 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองยุค
กลางท่ีถือว่าเป็นคู่แข่งของเมืองฟลอเรนซ์  เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกเมืองของประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองเก่าของเมืองเซียนาซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทาง
ประวติัศาสตร์เมืองเซียนายงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก (Unesco) เม่ือปี ค.ศ. 1995 
น าท่านชมความงดงามของ มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena) เป็นมหา
วิหารนิกายโรมันคาทอลิกท่ีถูกสร้างขึ้ นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมกอธิค และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ จากนั้นน าท่านชม เปียสซ่า เดล คมัโป (Piazza del Campo) 
พื้นท่ีจตุัรัสหลกัท่ีถือว่าเป็นศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ของเมืองเซียนา อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจตุัรัสยุค



 

 

กลางท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป เป็นจัตุรัสท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองความงามและความสมบูรณ์ของงาน
สถาปัตยกรรมไปทัว่โลก อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัๆ จ านวนหลายแห่ง 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั   Executive Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า เซียนา – ปิทิญาโน – โซราโน – อสัซีซี – เปรูเกยี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิทิญาโน (Pitigliano) (ระยะทาง 114 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นอีก
หน่ึงเมืองสวยแห่งแควน้ทสักานี และเป็นเมืองโบราณยคุกลางท่ีไดรั้บการขนานนามวา “เยรูซาเลมนอ้ย” ตั้งอยู่บน
สันเขาทูฟา (Tufa Hill) เป็นย่านเมืองของชาวยิวท่ีอพยพมาสร้างถ่ินฐานประมาณช่วงศตวรรษท่ี 16 น าท่านแวะ
ถ่ายรูป ณ จุดชมวิวท่ีสามารถถ่ายภาพเมืองโบราณท่ีสร้างบนหนา้ผาเล็กๆแห่งสันเขาทูฟา จากนั้นน าท่านเท่ียวชม
ยา่นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็น Piazza Pietrucciolo และ Piazza Garibaldi อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพเมืองโบราณยคุกลาง
อนัแปลกตาอีกแห่งท่ีซ่อนเร้นอยู่ในสันเขาแห่งประเทศอิตาลี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโซราโน (Sorano) เป็น
เมืองและชุมชนในจงัหวดักลอสเซโต ทางตอนใตข้องแควน้ทสักานี เป็นเมืองเนินโบราณยคุกลางท่ีห้อยลงมาจาก
หินปอยท่ีอยูเ่หนือแม่น ้าเลนเต ้นบัเป็นอีกหน่ึงเมืองโบราณท่ีมีความสวยงามและติดอนัดบัเมืองเลก็ท่ีน่ามาเยอืน 

 
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอสัซีซี (Assisi) (ระยะทาง 136 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้ง

อยู่ในจงัหวดัเปรูเกีย แควน้อุมเบรีย ทางตะวนัตกของภูเขาซูบาซิโอ (Mt. Subasio) เมืองอสัซีซีเป็นเมืองเกิดของ
นกับุญฟรังซิสแห่งอสัซีซี ผูก่้อตั้งคณะฟรันซิสกนัในปี ค.ศ. 1208 และนักบุญกลาราแห่งอสัซีซี ผูก่้อตั้งคณะกลา
ริส และนกับุญกาเบรียลแห่งแม่พระในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 น าท่านชมมหาวิหารนกับุญฟรังซิสแห่งอสัซีซี ไดรั้บ
เลือกโดยองคก์ารยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เม่ือปีค.ศ. 2000 มหาวิหารแห่งน้ีสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 
13 เป็นมหาวิหารสามชั้น ส่วนล่างเร่ิมสร้างไม่นานหลงัจากท่ีฟรังซิสแห่งอสัซีซี ไดรั้บการประกาศเป็นนกับุญเม่ือ
ปีค.ศ. 1228 - 1253 ส่วนจิตรกรรมฝาผนงัโดย ชิมาบูเอ (Cimabue) และ จอตโต ดี บอนโดเนซ่ึงจิตรกรผูมี้ช่ือเสียง 
ชั้นบนมีจิตรกรรมฝาผนงัเป็นประวติัของฟรังซิสแห่งอสัซีซีโดยจอตโต ดี บอนโดเน น าท่านชมความสวยงามของ
มหาวิหารแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเปรูเกีย (Perugia) เป็นเมืองโบราณอีกแห่งของแควน้อุมเบลีย น า
ท่านเดินเล่นบนถนน Corso Vannucci ช่ือของถนนน้ีไดต้ั้งมาจากจิตรกรพื้นเมืองช่ือ Pietro Vannucci (Perugino) 
จากนั้นน าท่านชมจตัุรัส Piazza IV Novembre ตรงกลางลานมีน ้ าพุ Fontana Maggiore ท่ีเร่ิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1275 โดย Nicola และ Giovanni Pisano จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่อาคารสวยงามกลางเมืองเช่น Palazzo 
dei Priori เป็นพระราชวงัท่ีสร้างในยคุกลางตอนทา้ย (ระหวา่งศตวรรษท่ี 13-14) ความยิง่ใหญ่ของก าแพงและ การ
ออกแบบท่ีมีลักษณะคล้ายป้อมปราการ ท าให้วงัน้ีดูน่าเกรงขาม อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความ
สวยงามของเมืองยคุกลางอีกแห่งของแควน้อุมเบลีย 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Relais Dell Olmo Hotel  **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหก เปรูเกีย – สเปลโล – อสัโกลีปีเชโน – เพสการา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองสเปลโล (Spello) (ระยะทาง 32 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บน
เนินเขา ใกลก้บัเมืองเปรูเกีย และยงัตั้งอยู่ในแควน้อุมเบลีย พื้นท่ีของเมืองครอบคลุมทั้งส่วนท่ีเป็นท่ีราบและเนิน

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%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/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%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%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


 

 

เขา ผลิตภณัฑข์องเมืองคือ น ้ ามนัมะกอก และน ้ ามนัเมล็ดดอกทานตะวนั น ้ ามนัของท่ีน่ีจะมีความบริสุทธ์ิมากจน
ไดข้ึ้นช่ือว่า “City of oil”  เมืองน้ีจะมีเทศกาลดอกไมแ้ละน ้ ามนัซ่ึงจะจดัในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน และ
ช่วง ธันวาคม-มกราคม โดยเฉพาะเทศกาลดอกไม ้ Infiorate di Spello เป็นเทศกาลเก่าแก่ท่ีมีมานานมาก น าท่าน
เท่ียวชมเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงมีอาคารบา้นเรือนอายุกวา่ร้อยปีสร้างลดหลัน่บนเนินเขา อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ความสวยงามของหมู่อาคารยุคโบราณได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองอัสโกลีปีเชโน (Ascoli 
Piceno) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง)    

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองอสัโกลี ปีเชโน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้มาร์เก (Marche) เป็นเมืองท่ีตั้งมานานมากก่อนท่ี
จกัรวรรดิโรมนัจะมาคน้พบ คาดว่าเมืองน้ีไดมี้การก่อสร้างเมืองขึ้นตั้งแต่ปี 268 ก่อนคริสตกาล น าท่านชมความ
เก่าแก่ของเมืองอัสโกลี ปีเชโน น าท่านเยือนจตัุรัส Piazza del Popolo และ Piazza Aringo ซ่ึงเป็นจตัุรัสท่ีมีหมู่
อาคารบา้นเรือนโบราณและ เป็นท่ีท าการของหน่วยงานรัฐบาลในปัจจุบนั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเพสการา 
(Pescara) (ระยะทาง 92 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเพสการาในแควน้อบรูซโซ
ประเทศอิตาลี น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติกรันซัสโซและมอนตีเดลลาลากา (The Gran Sasso and Monti 
della Laga National Park) น าท่านชมและแวะถ่ายภาพกบัภูเขาคอร์โนกรันเดซ่ึงมีธารน ้ าแข็งท่ีอยู่ใตสุ้ดของทวีป
ยโุรปท่ีมีช่ือวา่ คลัเดโรเนท่ี 2 ตั้งอยูบ่ริเวณนั้น ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การปีนเขาและเดินทางไกลชมธรรมชาติ 
อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพกบัภูเขาคอร์โนกรันเด ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นภูเขาท่ีมีธารน ้าแขง็ใตสุ้ดของทวีปยโุรปอีกดว้ย 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั   Best Western Plaza Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ด  เพสการา – ลูซิรา – แมนเฟรโดเนีย – เมทารา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2


 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลูซิรา (Lucera) (ระยะทาง 190 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.15 ชัว่โมง) เป็นอีกหน่ึงเมืองโบราณท่ี
สร้างขึ้นก่อนยุคกลาง ในปี 321 ก่อนคริสตกาล กองทพัโรมนัโบราณไดค้น้พบเมืองน้ีและเขา้ใจว่าเป็นเมืองท่ีถูก
ปกครองโดยชาวแซมไนท์ จึงไดท้ าสงครามท่ีเรียกว่า Battle of the Caudine Forks ขึ้น เมืองน้ีไดผ้่านการปกครอง
หลายยคุสมยั แมก้ระทัง่เคยถูกปกครองโดยชาวมุสลิมอีกดว้ย น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าแห่งลูซิรา ซ่ึงมีโบสถล์ูซิรา 
(Lucera Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถป์ระจ าเมือง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเมทารา (Metara)  (ระยะทาง 152 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง)  อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียว
ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงตั้งอยู่ในแควน้บาซีลีกาตา (Basilicata) หน่ึงใน 20 แควน้ของประเทศอิตาลี 
ตวัเมืองตั้งอยู่เหนือหุบเขาท่ีมีแม่น ้ าสายเล็กๆไหลผ่าน เม่ือเดินเขา้มาภายในตวัเมืองจะไดพ้บกบัถนนสายเล็กๆท่ีปู
ดว้ยหิน ท่ีตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอนัแสนเก่าแก่ เป็นเมืองท่ีไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมืองใต้
ดิน หรือ เมืองมนุษยถ์ ้า นัน่เอง จนกระทัง่ในปี 1993 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลก ส าหรับนครถ ้า
โบราณ Sassi di Matera เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 9,000 ปี น าท่านเท่ียวชมความสวยงามแปลกตา
ของนครถ ้าแห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความสวยงามของลกัษณะภูมิประเทศอนัแปลกตาของเมืองน้ี ได้เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองโพเทนซ่า (Potenza) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.15 ชัว่โมง)   

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั   Park Hotel Potenza **** หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีแปด  โพเทนซ่า – เนเป้ิล   – คาแซร์ตา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเนเป้ิลส์ (Naples) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) หรือท่ีนิยมเรียกเป็น
ภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
ศิลปะวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การท าอาหาร ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลกอีกทั้งยงัเป็นเมือง
หลวงของจังหวดัเนเป้ิลส์ (Province of Naples) และแควน้กัมปาเนีย (Campania) แควน้ท่ีตั้ งอยู่ทางทิศใต้ของ
ประเทศอิตาลีนั่นเองเมืองเนเป้ิลส์ตั้งอยู่ท่ีชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเป้ิลส์ (Naples Bay) ก่ึงกลาง
ระหว่างพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์และยงัเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคัญใน
คาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ดว้ยเหตุน้ีเมืองเนเป้ิลส์จึงถือว่าเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเป้ิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ยุโรป และไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก ้(Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   น าท่านชม
และถ่ายรูปกบัจตัุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หน่ึงในจตัุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมือง เนเป้ิลส์ ตั้งอยู่
ใกล้ๆ กบับริเวณอ่าว ซ่ึงถูกลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคารสถานท่ีท่ีมีความส าคญัของเมือง  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจงัหวดักาแซร์ตา แห่งแวน้คมัปาเนียของอิตาลี น าท่าน
เขา้ชมพระราชวงักาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศ์
บูร์บง ท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวงักาแซร์ตาเป็นหน่ึงในพระราชวงัแบบบาโรกท่ีใหญ่
ท่ีสุดท่ีสร้างขึ้นในยุโรปในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะท่ีเป็นงานช้ินเลิศของยคุบาโรก การก่อสร้างพระราชวงักาแซร์ตาเร่ิมขึ้นในปี ค.ศ. 
1752 โดยพระเจา้ชาลส์ท่ี 7 แห่งเนเปิลส์ ผูท้รงท างานอย่างใกลชิ้ดกบัสถาปนิกลุยจี วนัวีเตลลี เม่ือทอดพระเนตร
เห็นแบบจ าลองส าหรับพระราชวงั พระเจา้ชาลส์ก็ทรงพอพระทยัมาก แต่พระองค์ก็มิ ไดมี้โอกาสท่ีจะไดบ้รรทม
ในพระราชวงัแมแ้ต่เพียงคืนเดียว พระเจา้ชาลส์ทรงสละราชสมบติัในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหากษตัริย์
สเปน การก่อสร้างด าเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองคท่ี์สามและผูค้รองเนเปิลส์ต่อมาคือพระเจา้เฟอร์ดินานด์ท่ี 4 
แห่งเนเปิลส์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สู่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer 
Outlet ช้อปป้ิงเอาท์เลตท่ีรวมเอาแบรนด์สินคา้จากดีไซน์เนอร์ชั้นน ามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านช้อปป้ิง
เลือกซ้ือของฝากหรือเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

 

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%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/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
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1


 

 

*****อาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิงท่ีเอาท์เลต***** 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั   IH Roma Z3 Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ีเก้า  โรม – โคลอสเซียม – โรมันฟอรัม 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  
น าท่านถ่ายรูปกบัโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬา
กลางแจ้งขนาดใหญ่เร่ิมสร้างขึ้ นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัย
จกัรพรรดิติตสั (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโรมนัฟอรัม (Roman Forum) 
ตั้งอยู่ระหว่างเนินพาเลติเน (Palatine hill) กบัเนินแคปิโตลิเน (Capitoline hill) ปัจจุบนัเป็นเพียงซากปรักหักพงัท่ี
บ่งบอกถึงพลงัอ านาจของจกัรพรรดิและกองทพัอนัน่า เกรงขามในยุคโบราณ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน (FCO) เพื่อเช็คอินและท า Tax Refund 
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 (เวลาบินประมาณ 11.35 

ชัว่โมง) บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 

 
 
วันท่ีสิบ กรุงเทพมหานคร 
 

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (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


 

 

อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต้ 10 วนั 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดับอนัซีน แห่งประเทศอติาล)ี 

ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 / 13 – 22 ก.พ. 63 / 12 – 21 มี.ค. 63 / 19 – 28 มี.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 82,900 บาท : 29 ธ.ค. 2562 – 7 ม.ค. 2563 / 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563  
ราคาทัวร์ 84,900 บาท : 7- 16 เม.ย. 2563 (FCO//MXP) / 12 – 21 เม.ย. 2563 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ม.ค. – มี.ค. 63 ปีใหม่/ เม.ย. สงกรานต์ 2563 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคูห่รือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 79,900 82,900 84,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 12,000 12,000 14,000 
เด็กอาย ุ2-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 76,900 79,900 81,900 
เด็กอายตุ  ่ากว่า  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ) 19,900 21,900 22,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน หกัค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่)  BKK-MXP//FCO-BKK  25,000 28,000 28,000 
คา่วีซ่าประมาณท่านละ  ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 3 กนัยายน 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศเยอรมนี (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประมาณ 3,000 บาท 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณีกรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 



 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 



 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
คา่ชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาลี 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่     
วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน ้า 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้
ไม่ได)้ เปิดหู เปิดหนา้ผาก ห้ามสวมแวน่สายตาหรือใส่คอนแทก็เลนส์ (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน... 
(สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 
-ใบส าเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจศาล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
กรณีบุตรบุญธรรม 
-ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 



 

 

***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนั้นๆ ประจ าการ
ในประเทศไทย*** 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันท่ีเดินทาง) 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
10.หลกัฐานการเงิน :   

ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง  1 ท่าน 
และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 

หมายเหต ุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอพัเดท 7 วนันบัจากวนัยืน่วีซ่า จากทาง
ธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 



 

 บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

 

ชัน้ 16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร ์1 เลขที่ 170/51 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

 

 แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต้ 10 วนั 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดับอนัซีน แห่งประเทศอติาล)ี 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว)  

 

ราคาทัวร์ 79,900 บาท   26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563  13 – 22 ก.พ. 2563   12 – 21 มี.ค. 2563  
19 – 28 มี.ค. 2563 

ราคาทัวร์ 82,900 บาท   29 ธ.ค. 2562 – 7 ม.ค. 2563     23 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563  
ราคาทัวร์ 84,900 บาท    7- 16 เม.ย. 2563 (FCO//MXP)    12 – 21 เม.ย. 2563 

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

     


