
 

 

HTC-TK-10D-UNSEENITALY 

 
11 วัน อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต้ 

(เส้นทางโรแมนตกิ เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดับอนัซีนแห่งประเทศอิตาล)ี 

 

 
กนัยายน 2565 – มีนาคม 2566 

111,800 บาท  (รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว)  
มิลาน – เบอร์กาโม – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรัฐซานมารีโน – อาเรสโซ – เซียนา – ปีติญาโน 

โซราโน – อสัซีซี – เปรูเกยี – สเปลโล – เพสการา – เมธารา – เนเปิลส์ – กาแซร์ตา – โรม 

ราคาทัวร์ 111,800 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 มี.ค. 66 

ราคาทัวร์ 115,800 บาท : 26 ธ.ค.65-5 ม.ค. 66 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญาตประกอบธุรก ิจนาํ เ ที�ยว เลขที� ��/����  
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11 วนั อนัซีนแกรนด์อติาล ีเหนือจรดใต้ 
(เส้นทางโรแมนตกิ เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดับอนัซีนแห่งประเทศอิตาล)ี 

 

วันแรก กรุงเทพฯ  
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที�และมัคคุเทศก์ได้ที� เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที�  9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตรุกี โดยเที�ยวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชั�วโมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตวัทุกที�นั�ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ�าและอาหารเช้า ระหว่าง

เที�ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 
 

วันที�สอง มิลาน – เบอร์กาโม – มานโตวา  
 

05.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปลี�ยนเครื�อง เที�ยวบิน TK1873 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ� งสินคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบินอิสตนับูล 

07.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินมิลาน (MXP)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  

 สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเครื�องบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.40 ชม.) 

09.50น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ประเทศสเปน นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั�วโมง) หนึ� งในเมืองที�มี

ความสําคญัทางประวติัศาสตร์ของแควน้ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ซึ� งในอดีตเคยเป็นถิ�นฐานของชนเผ่าเซลติกส์ 

นอกจากนี�ยงัเป็นหนึ�งในเมืองของอิตาลีเพียงไม่กี�แห่งที�รอดพน้จากภยัพินาศครั� งใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั� งที� 2  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นําท่ านชม จัตุ รัส เวคเคีย  (Piazza Vecchia) ตั� งอยู่ใจกลางย่าน เมืองเก่า ซึ� งล้อมรอบไป ด้วยกลุ่มอาคาร 

สถาปัตยกรรมยุคกลางอันมีเสน่ห์ นําท่านเข้าชมวิหารซานตามาเรีย (Santa Maria Maggiore) วิหารยุคกลาง

ศตวรรษที� 11 ศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง ซึ� งสร้างเคียงคู่กับ วิหารคอลเลโอนี (Cappella Del Colleoni) ซึ� งโดด

เด่นดว้ยหอโดมแต่งแตม้ไปดว้ยหินอ่อนหลากสีสัน จากนั�นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัประตูเมืองเบอร์กาโม (Bergamo 

City Gate) อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองเบอร์กาโม นาํท่านเดินทางสู่เมืองมานโต

วา (Mantova) หรือ เมืองมานตัว (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช.ม.)  อีกหนึ� งเมืองท่องเที�ยวที�มี

ชื�อเสียงมากแห่งหนึ� งของประเทศอิตาลี โดยตวัเมืองนั�นตั�งอยู่ในแควน้ลอมบาร์ดี (Lombardy) สําหรับตวัเมือง

มานตวันั�นส่วนใหญ่มกัถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั�ง 3 ดา้น โดยทะเลสาบนั�นเป็นทะเลสาบเทียมที�มีการขุดขึ�น

ในช่วงศตวรรษที� 12 และต่อมาเมืองมานตวัก็ไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2008 นาํท่านเขา้ชม

พระราชวงัหลวงดูคาเล (Palazzo Ducale) เป็นกลุ่มอาคารที�มีชื�อเสียงของเมืองมานตวั ถูกสร้างขึ�นในช่วงศตวรรษ

ที� 14 - 17  โดยในอดีตกลุ่มอาคารเหล่านี� เคยถูกใช้เป็นที�อยู่อาศัยของตระกูลกอนซากา (Gonzaga Family) ซึ� ง

ภายในประกอบไปด้วยอาคารที�สลับซับซ้อน ซึ� งได้แก่ ปราสาท San Giorgio , โบสถ์ Santa Barbara และ

อื�นๆ จากนั�นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารมานตวั (Mantua Cathedral) อีกหนึ� งวิหารเก่าแก่ที�ในอดีตถูกสร้างขึ�นใน

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก แต่ปัจจุบนัไดมี้การสร้างใหม่ใน แบบบาร็อค ส่วนหอระฆงัยงัคงเป็นแบบโกธิคเช่น

เดิม ไดเ้วลานาํท่านแวะถ่ายรูปกบัปาลาซโซ เดล เล (Palazzo Del Te) เป็นพระราชวงัในเขตชานเมืองมานตวั เป็น

อีกหนึ�งอาคารรูปสี�เหลี�ยมที�ถูกสร้างขึ�นในช่วงระหวา่งปี 1524-1534 โดยสถาปนิกชื�อ Giulio Romano  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Grand Hotel San Lorenzo / Best Western Hotel Cristallo **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที�สาม โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรัฐซานมารีโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองโมเดนา (Modena) (ระยะทาง 95 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั�วโมง) อีกหนึ� งเมืองที�มี

ชื�อเสียงทางด้านการท่องเที�ยวที�ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ� งของแควน้เอมีเลีย-โรมัญญา (Emilia-Romagna) 

เมืองโมเดนาเป็นหนึ�งในเมืองที�ถือว่าเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ โดยสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงมากที�สุด

ของเมืองคือ มหาวิหารโมเดนา (Modena Cathedral) เป็นหนึ� งในอาคารแบบโรมันที�สําคัญที�สุดในยุโรป และ

ได้รับการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997  มหาวิหารแห่งนี� เป็นมหาวิหารอัน

ยิ�งใหญ่จากยุคคริสตศ์ตวรรษที� 12 เป็นตวัอย่างที�ยอดเยี�ยมของศิลปะโรมาเนสก์ยุคตน้ จากนั�นนาํท่านชมแกรนด์

เปียซซ่า (Piazza Grande) จตัุรัสใจกลางเมือง จากนั�นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารศาลากลาง (Town Hall) สร้าง

ขึ�นในช่วงศตวรรษที� 17 - 18 ตกแต่งดว้ยหอนาฬิกา และระเบียงที�สวยงาม ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองราเวนนา 
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(Ravenna) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชั�วโมง) ซึ�งอดีตเป็นเมืองหลกัของจกัรวรรดิโรมนัตะวนัตก 

และอาณาจกัรออสโตรกอท (Ostrogoth Kingdom) แต่ปัจจุบันได้กลายเมืองที�มีชื�อเสียงในเรื�องของมหาวิหาร

กระเบื�องโมเสก รวมไปถึงบรรยากาศที�น่ารื�นรมยใ์นแบบเมืองเล็กๆของอิตาลีไดเ้ป็นอย่างดี  เนื�องเมืองราเวนนา 

เป็นเมืองที�มีประวติัศาสตร์และความเป็นมาที�ค่อนขา้งเก่าแก่ อีกทั�งยงัเป็นเมืองแห่งคริสตศ์าสนาและเป็นศาสน

สถานของศาสนาคริสตส์มยัคริสเตียนยุคแรก ที�ไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลก 8 

แห่ง ในปี 1996 นําท่านเขา้ชมหอศีลจุ่มเนโอเนียน เป็นหนึ� งในคริสต์ศาสนสถานของโรมนัคาทอลิกที�เก่าที�สุด

แห่งหนึ�งใน  ราเวนนาที�ก่อสร้างบนที�เดิมที�เป็นโรงอาบนํ�าโรมนั (Roman bath) บางครั� งก็เรียกว่า “หอศีลจุ่มออร์

โธดอกซ์ ”    หอศีลจุ่มเนโอเนียนนี�สร้างโดยสังฆราชเออร์ซสัในปลายคริสตศ์ตวรรษที� 4 ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 5 

ให้เป็นส่วนหนึ� งของบาซิลิกาใหญ่ที�ถูกทาํลายไปในปี ค.ศ. 1734 หอสร้างเสร็จโดยบาทหลวงเนออนในปลาย

คริสตศ์ตวรรษที� 5 เมื�อมีการเริ�มตกแต่งดว้ยโมเสก นาํท่านเขา้ชมความสวยงามของกระเบื�องโมเสก 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
  

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่รัฐอิสระซานมารีโน (San Marino) (ระยะทาง 82 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ช.ม.) หรือชื�อทางการ

คือ สาธารณรัฐซานมารีโน และอีกชื�อหนึ� งคือ "สาธารณรัฐอนัสงบสุขยิ�งซานมารีโน" เป็นประเทศในยุโรปใตบ้น

เทือกเขาแอเพนไนน์ ลอ้มรอบโดยประเทศอิตาลี เป็นหนึ�งในจุลรัฐยโุรป  นําท่านเยือน Palazzo Pubblico ซึ� งเป็น

หนึ� งในสิ�งก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรมโกธิก ซึ� งมีความสวยงามมาก ที�เป็นจุดเด่นของศาลาว่าการแห่งนี� ก็คือ   

หอระฆงั ซึ�งมีการติดตั�งนาฬิกาเอาไวด้ว้ย จากนั�นเดินไปตามย่าน  Avenue ที�นี�เป็นถนนสายหลกัที�คลาคลํ�าไปดว้ย

ผูค้นมากมาย ชมอาคารบา้นเรือน หรือแมแ้ต่อาคารสํานักงานที�สร้างขึ�นมาอยา่งมีเอกลกัษณ์ อิสระให้ท่านไดเ้ดิน

เล่นและเก็บภาพความน่ารักสวยงามของเมืองซานมารีโน ที�ตั�งอยูบ่นเทือกเขาไททาโน (Mt. Titano)  
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ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  Best Western Palace Hotel Sanmarino**** หรือเทียบเท่า  
 

วันที�สี�      ซานมารีโน – อาเรสโซ – มอนเตริกจิโอนี – เซียนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองอาเรสโซ (Arezzo) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองหนา้ด่านยุคกลางอนั

รุ่งเรืองด้วยศิลปะเรเนอซองส์ นําท่านเยือนจตัุรัสใจกลางเมืองหรือเปียซซ่าแกรนด์เด (Piazza Grande) บริเวณ

โดยรอบจตัุรัสลอ้มรอบไปดว้ยหมู่อาคารสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัเก่า อาคารสํานักงานของรัฐที�

ยงัคงความสวยงามของศิลปะเรอเนซองซ ์จากนั�นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั Duomo San Donato ซึ� งเป็นโบสถอ์ายุกว่า 

700 ปี สร้างขึ�นในสมยัศตวรรษที� 13 ไดเ้วลานาํท่านเที�ยวชมความสวยงามของย่านเมืองเก่าแห่งอาเรสโซ ซึ�งเรียก

ไดว้่า เป็นอีกเมืองสวยที�หลบซ่อนในอิตาลี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นมอนเตริกจิโอนี (Monteriggioni) (ระยะทาง 105 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.45 ชม.) อีกหนึ�ง

เมืองสวยแห่งแควน้ทสักานี หมู่บา้นแห่งนี� เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ยุคกลางที�สร้างขึ�นในสมยัศตวรรษที� 13 โดยมีการ

สร้างกําแพงล้อมรอบเมืองและกําแพงโบราณแห่งนี� ก็ยงัคงความสมบูรณ์มาถึงปัจจุบัน นําท่านเดินเล่นชม

สถาปัตยกรรมยุคกลางที�ยงัคงไดรั้บการอนุรักษ์อย่างดียิ�ง จากนั�นนาํท่านชมจตุัรัสเปียซซ่า เดอ โรมา (Piazza Di 

Roma) จตัุรัสใจกลางเมือง และแวะถ่ายรูปกบัโบสถซ์ันตา มาเรีย อซันตา (Santa Maria Assunta Church) อนัเป็น

โบสถ์ประจาํเมืองเก่าแห่งนี�  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและดื�มดํ�ากับความสวยงามของเมืองโบราณอีกแห่งของ

แควน้ทสักานี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเซียนา (Siena) (ระยะทาง 20 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองยุค

กลางที�ถือว่าเป็นคู่แข่งของเมืองฟลอเรนท์ เมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงอีกเมืองของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที�มี

ชื�อเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองเก่าของเมืองเซียนาซึ� งเป็นศูนยก์ลางทาง

ประวติัศาสตร์เมืองเซียนายงัไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก (Unesco) เมื�อปี ค.ศ. 1995 

นําท่านชมความงดงามของ มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena) เป็น    

มหาวิหารนิกายโรมนัคาทอลิกที�ถูกสร้างขึ�นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ�นในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมโกธิก และสถาปัตยกรรมเรอเนซองซ์ จากนั�นนาํท่านชม เปียซซ่า เดล คมัโป (Piazza Del Campo) 

พื�นที�จตัุรัสหลกัที�ถือว่าเป็นศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ของเมืองเซียนา อีกทั�งยงัไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจตัุรัสยุค

กลางที�สมบูรณ์ที�สุดแห่งหนึ� งในยุโรป เป็นจัตุรัสที�มีชื�อเสียงในเรื� องความงามและความสมบูรณ์ของงาน

สถาปัตยกรรมไปทั�วโลก อีกทั�งยงัเป็นที�ตั�งของสถานที�สาํคญัๆ จาํนวนหลายแห่ง 

 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั   Executive Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วันที�ห้า เซียนา – ปิตญิาโน – โซราโน– เปรูเกีย 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปีติญาโน (Pitigliano) (ระยะทาง 114 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั�วโมง) เป็นอีก

หนึ� งเมืองสวยแห่งแควน้ทสักานี และเป็นเมืองโบราณยคุกลางที�ไดรั้บการขนานนามวา “เยรูซาเลมนอ้ย” ตั�งอยูบ่น

สันเขาทูฟา (Tufa Hill) เป็นย่านเมืองของชาวยิวที�อพยพมาสร้างถิ�นฐานประมาณช่วงศตวรรษที� 16 นําท่านแวะ

ถ่ายรูป ณ จุดชมวิวที�สามารถถ่ายภาพเมืองโบราณที�สร้างบนหนา้ผาเล็กๆแห่งสันเขาทูฟา จากนั�นนาํท่านเที�ยวชม

ยา่นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็น Piazza Pietrucciolo และ Piazza Garibaldi อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพเมืองโบราณยุคกลาง

อนัแปลกตาอีกแห่งที�ซ่อนเร้นอยู่ในสันเขาแห่งประเทศอิตาลี ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองโซราโน (Sorano) เป็น

เมืองและชุมชนในจงัหวดักรอสเซโต ทางตอนใตข้องแควน้ทสักานี เป็นเมืองเนินโบราณยุคกลางที�ห้อยลงมาจาก

หินปอยที�อยูเ่หนือแม่นํ�าเลนเต นบัเป็นอีกหนึ�งเมืองโบราณที�มีความสวยงามและติดอนัดบัเมืองเลก็ที�น่ามาเยอืน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเปรูเกีย (Perugia) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เป็นเมืองโบราณ

อีกแห่งของแควน้อุมเบรีย นาํท่านเดินเล่นบนถนน Corso Vannucci ชื�อของถนนนี�ไดต้ั�งมาจากจิตรกรพื�นเมืองชื�อ 

Pietro Vannucci (Perugino) จาก นั� น นํ าท่ าน ช ม จัตุ รัส  Piazza IV Novembre ตรงกล างล าน มี นํ� าพุ  Fontana 

Maggiore ที� เริ� มสร้างขึ� นในปี ค.ศ. 1275 โดย Nicola และ Giovanni Pisano จากนั� นนําท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่

อาคารสวยงามกลางเมืองเช่น Palazzo Dei Priori เป็นพระราชวงัที�สร้างในยุคกลางตอนทา้ย (ระหว่างศตวรรษที� 
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13-14) ความยิ�งใหญ่ของกาํแพงและ การออกแบบที�มีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการ ทาํให้วงันี� ดูน่าเกรงขาม อิสระให้

ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองยคุกลางอีกแห่งของแควน้อุมเบรีย 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Relais Dell Olmo Hotel  **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที�หก เปรูเกีย – อสัซีซี – อสัโกลปีีเชโน – เพสการา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองอสัซีซี (Assisi) (ระยะทาง 27 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ที�ตั�งอยู่

ในจงัหวดัเปรูเกีย แควน้อุมเบรีย ทางตะวนัตกของภูเขาซูบาซิโอ (Mt. Subasio) เมืองอัสซีซีเป็นเมืองเกิดของ

นกับุญฟรังซิสแห่งอสัซีซี ผูก่้อตั�งคณะฟรังซิสกนัในปี ค.ศ. 1208 และนกับุญกลาราแห่งอสัซีซี ผูก่้อตั�งคณะกลา

ริส และนักบุญกาเบรียลแห่งแม่พระในคริสต์ศตวรรษที�  19 นําท่านถ่ายรูปมหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่ง              

อสัซีซีได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื�อปีค.ศ. 2000 มหาวิหารแห่งนี� สร้างใน

คริสต์ศตวรรษที� 13 เป็นมหาวิหารสามชั�น ส่วนล่างเริ�มสร้างไม่นานหลงัจากที�ฟรังซิสแห่งอัสซีซี ได้รับการ

ประกาศเป็นนักบุญเมื�อปีค.ศ. 1228 - 1253 ส่วนจิตรกรรมฝาผนังโดย ชิมาบูเอ (Cimabue) และ จอตโต ดี บอน

โดเน ซึ�งจิตรกรผูมี้ชื�อเสียง ชั�นบนมีจิตรกรรมฝาผนงัเป็นประวติัของฟรังซิสแห่งอสัซีซีโดยจอตโต ดี บอนโดเน 

นาํท่านชมความสวยงามของมหาวิหารแห่งนี�  นาํท่านเที�ยวชมเมืองเก่า (Old Town) ซึ� งมีอาคารบา้นเรือนอายุกว่า

ร้อยปีสร้างลดหลั�นบนเนินเขา อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่อาคารยคุโบราณไดต้ามอธัยาศยั ได้

เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองอสัโกลีปีเชโน (Ascoli Piceno) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชั�วโมง)    
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมเมืองอสัโกลีปีเชโน ซึ�งเป็นเมืองที�ตั�งอยู่ในแควน้มาร์เก (Marche) เป็นเมืองที�ตั�งมานานมากก่อนที�

จกัรวรรดิโรมนัจะมาคน้พบ คาดว่าเมืองนี� ไดมี้การก่อสร้างเมืองขึ�นตั�งแต่ปี 268 ก่อนคริสตกาล นาํท่านชมความ

เก่าแก่ของเมืองอัสโกลีปีเชโน นําท่านเยือนจัตุรัส Piazza Del Popolo และ Piazza Aringo ซึ� งเป็นจตัุรัสที�มีหมู่

อาคารบา้นเรือนโบราณและ เป็นที�ทาํการของหน่วยงานรัฐบาลในปัจจุบนั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเพสการา 

(Pescara) (ระยะทาง 92 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชั�วโมง) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเพสการาในแควน้อะบรูโซ

ประเทศอิตาลี  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั   Best Western Plaza Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

วันที�เจ็ด  เพสการา – เมทารา – โปเตนซา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเมทารา (Metara)  (ระยะทาง 310 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชั�วโมง)  อีกหนึ�งเมืองท่องเที�ยว

ที�มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ ซึ�งตั�งอยู่ในแควน้บาซีลีกาตา (Basilicata) หนึ� งใน 20 แควน้ของประเทศอิตาลี 

ตวัเมืองตั�งอยู่เหนือหุบเขาที�มีแม่นํ� าสายเล็กๆไหลผา่น เมื�อเดินเขา้มาภายในตวัเมืองจะไดพ้บกบัถนนสายเลก็ๆที�ปู

ดว้ยหิน ที�ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอนัแสนเก่าแก่ เป็นเมืองที�ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมืองใต้

ดิน หรือ เมืองมนุษยถ์ ํ�า นั�นเอง จนกระทั�งในปี 1993 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก สําหรับนครถํ�า

โบราณ Sassi di Matera เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที�มีอายกุวา่ 9,000 ปี  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมความสวยงามแปลกตาของนครถํ�าแห่งนี�  พร้อมเก็บภาพความสวยงามของลกัษณะภูมิประเทศอนั

แปลกตาของเมืองเมทารา ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองโปเตนซา (Potenza) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 

1.15 ชั�วโมง)  

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรม 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั   Park Hotel Potenza **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที�แปด  โปเตนซา – เนเปิล – กาแซร์ตา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเนเปิลส์ (Naples) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั�วโมง) หรือที�นิยมเรียกเป็น

ภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหนึ� งเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงและมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ 

ศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทาํอาหาร ที�ไดรั้บการยอมรับจากทั�วโลกอีกทั�งยงัเป็นเมือง

หลวงของจงัหวดัเนเปิลส์ (Province of Naples) และแควน้กัมปาเนีย (Campania) แควน้ที�ตั� งอยู่ทางทิศใต้ของ

ประเทศอิตาลีนั�นเองเมืองเนเปิลส์ตั�งอยู่ที�ชายฝั�งดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเปิลส์ (Naples Bay) กึ�งกลาง

ระหว่างพื�นที�ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย ์อีกทั�งยงัเป็นเมืองที�มีบทบาทสําคญัใน

คาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั�งเมืองขึ�นมา ดว้ยเหตุนี� เมืองเนเปิลส์จึงถือว่าเป็นเมืองที�เก่าแก่ที�สุด

แห่งหนึ� งของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์ที�ใหญ่ที�สุดใน

ยุโรป และไดรั้บการขึ�นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   นาํท่านชม

และถ่ายรูปกบัจตัุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza Del Plebiscito) หนึ� งในจตัุรัสที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในเมือง เนเปิลส์ ตั�งอยู่

ใกล้ๆ กบับริเวณอ่าว ซึ�งถูกลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคารสถานที�ที�มีความสาํคญัของเมือง  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจงัหวดักาแซร์ตา แห่งแวน้คมัปาเนียของอิตาลี นาํท่าน

เขา้ชมพระราชวงักาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวงัที�ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศ์

บูร์บง ที�ตั�งอยู่ที�เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวงักาแซร์ตาเป็นหนึ� งในพระราชวงัแบบบาโรกที�ใหญ่

ที�สุดที�สร้างขึ�นในยโุรปในคริสตศ์ตวรรษที� 18 พระราชวงัแห่งนี� ไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที�เป็นงานชิ�นเลิศของยุคบาโรก การก่อสร้างพระราชวงักาแซร์ตาเริ�มขึ�นในปี ค.ศ. 

1752 โดยพระเจา้ชาลส์ที� 7 แห่งเนเปิลส์ ผูท้รงทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัสถาปนิกลุยจี วนัวีเตลลี เมื�อทอดพระเนตร

เห็นแบบจาํลองสําหรับพระราชวงั พระเจา้ชาลส์ก็ทรงพอพระทยัมาก แต่พระองคก์็มิไดมี้โอกาสที�จะไดบ้รรทม

ในพระราชวงัแมแ้ต่เพียงคืนเดียว พระเจา้ชาลส์ทรงสละราชสมบติัในปี ค.ศ. 1759 เพื�อไปเป็นพระมหากษตัริย์
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สเปน การก่อสร้างดาํเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองคที์�สามและผูค้รองเนเปิลส์ต่อมาคือพระเจา้เฟอร์ดินานด์ที� 4 

แห่งเนเปิลส์  

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั   IH Roma Z3 Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

วันที�เก้า  โรม – นครรัฐวาติกนั – พพิธิภัณฑ์วาติกนั - โคลอสเซียม – โรมันฟอรั�ม      
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดินทาเข้างสู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที� เล็กที�สุดและเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิก นําท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซึ� งได้รับการขนานนามว่าเป็นมหา

วิหารที�ใหญ่ที�สุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือเรียกกนัสั�นๆว่า เซนต์ปี

เตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี� เป็น มหาวิหารหนึ�งในสี�ของมหาวิหารหลกัในกรุงโรม ประเทศ

อิตาลี อีก 3 มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซ็นตจ์อห์นแลเตอร์รัน, มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวิหารเซ็นต์

พอลนอกกาํแพง อยู่ในนครรัฐวาติกนั เป็นดินแดนที�ตั�งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นที�ประทบัของพระสันตปาปา 

ซึ� งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซึ� งนครรัฐวาติกนัจดัว่า

เป็นประเทศที�มีขนาดเล็กที�สุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนตปี์เตอร์  
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จากนั�นนาํท่านเขา้ชม เฟียตา้ (Pieta) รูปสลกัหินอ่อน พระแมม่ารีอุม้พระเยซู โดยฝีมือของไมเคิลแองเจโล รูปหล่อ

บรอนซ์ของนักบุญปีเตอร์ ศาลาคาโนปี โดยแบร์นินิ และยอดโดมขนาดใหญ่ และชมแท่นบูชาบลัแดคคิโน (St. 

Peter’s Basilica) เป็นซุ้มสําริดที�สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ� งสร้างตรงบริเวณที�เชื�อว่าเป็นที�ฝังพระศพ

นักบุญปีเตอร์ ได้เวลานําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์วาติกัน (Vatican Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ทางด้านศาสนาและ

ศิลปะขนาดใหญ่ที�ตั�งอยูใ่นรัฐวาติกนั แห่งกรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ� งเป็นสถานที�ที�เก็บรวบรวมผลงานทางศิลปะ

ของศาสนจกัรคาทอลิกที�มีอายุหลายร้อยปีไวใ้ห้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของผลงานชิ�นเอกของศิลปินระดบัโลก

หลายท่าน เช่น Michelangelo และ Raphael แถมภายในยงัไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามตั�งแต่พื�นยนัเพดานกนั

เลยทีเดียว ทาํใหที้�นี�เป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวหา้มพลาดของคนมาเที�ยวกรุงโรม 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย นาํท่านเขา้ชมโคลอสเซียม (Colosseum)  � ใน � สิ�งมหัศจรรยข์องโลก  ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬา

กลางแจง้ขนาดใหญ่ ซึ� งเริ�มสร้างขึ�นใน สมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งโรมนั สร้างเสร็จในสมยัจกัรพรรดิติตสั 

(Titus) จุคนได้กว่า ��,��� คน ให้ท่านได้เก็บภาพความยิ�งใหญ่ของโคลอสเซียมที�ชาวโรมันในสมัยก่อนได้

สร้างสรรคสิ์�งมหศัจรรยนี์�ขึ�น เพื�อใชเ้ป็นสนามกีฬาสาํหรับการแข่งขนัประลองของนกัสู้ Gladiator ไดเ้วลานาํท่าน

เขา้ชมโรมนัฟอรั�ม (Roman Forum) ตั�งอยู่ในใจกลางของกรุงโรมในเขตเมืองเก่าที�มีความสวยงามเเละเก่าเเก่อย่าง

มาก ซึ�งตกทอดมาตั�งเเต่สมยัอาณาจกัรโรมนั โดยเป็นหนึ� งในเเหล่งโบราณคดีที�มีความสําคญัอย่างมากของอิตาลี

เเละของโลกที�เเสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมเเละศิลปกรรมรวมทั�งสถาปัตยกรรมในเเบบโรมนัขนานเเทเ้ลยทีเดียว 
  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั   IH Roma Z3 Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

วันที�สิบ  โรม – อสิตนับูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านชมและถ่ายรูปกบันํ� าพุเทรวี� (Trevi Fountain) นํ� าพุที�เหล่านักท่องเที�ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื�อให้

ไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกครั� ง ซึ� งอยากให้นกัท่องเที�ยวทุกท่านลองพิสูจน์ว่าจริงเท็จประการใด จากนั�นนาํท่าน

ชมบรรยากาศยา่นบนัไดสเปน (Spanish Steps) แหล่งนดัพบของทั�งชาวโรมและนกัท่องเที�ยว โดยรอบบริเวณเป็น

จตุรัสที�มีอาคารสวยงาม และมีร้านคา้จาํหน่ายสินคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมายใหไ้ดเ้ลือกซื�อ อิสระใหท่้านชอ้ปปิ� ง

สินค้าแบรนด์เนม ตามอัธยาศยัทั� ง GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินค้า

อื�นๆอีกมากมาย 
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นาํท่านเดินทางสู่ชอ้ปปิ� งเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปปิ� งเอาท์เลตที�รวม

เอาแบรนด์สินคา้จากดีไซน์เนอร์ชั�นนาํมาลดราคาตลอดทั�งปี อิสระให้ท่านชอ้ปปิ� งเลือกซื�อของฝากหรือเลือกซื�อ

สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 
 

อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย เพื�อให้ท่านได้ช้อปปิ� งแบบจัดเต็ม 
 

16.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินโรม (FCO) เพื�อเชคอินและทาํ Tax Refund  

19.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโรม (FCO) กลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� TK1864 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ชั�วโมง) 

บริการอาหารเยน็ เครื�องดื�ม และพกัผอ่นบนเครื�องบิน 

23.30 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปลี�ยนเครื�อง 

 

วันที�สิบเอด็ กรุงเทพมหานคร 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชั�วโมง) สายการบินมีบริการอาหารคํ�า

และอาหารเชา้ บนเครื�องบิน 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

 

 



 

 

HTC-TK-10D-UNSEENITALY 

11 วนั อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต้ 
(เส้นทางโรแมนตกิ เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดับอนัซีนแห่งประเทศอิตาล)ี 

ราคาทัวร์ 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 มี.ค. 66 

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

อตัราค่าบริการ  (บาท) ก.ย. 2565 - มี.ค. 2566 ปีใหม่ 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 111,800 115,800 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 15,000 18,000 

เด็กอาย ุ2-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 111,800 105,800 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ เริ�มตน้ที�ท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง CONFIRM เท่านั�น) 
92,000 – 110,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบิน หกัค่าตั�ว (ผูใ้หญ)่  BKK-MXP//FCO-BKK  25,000 28,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบิน 

ประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 13 พฤษภาคม 2565) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื�อทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 23 กก / กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง (Hand Carry) นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี�รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทางนํ�าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน เท่านั�น) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษนีํ� ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 80 ปี) 

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อ (ตามที�ระบุ), ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� (ตามที�ระบุ), ค่าวีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที� (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 
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อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าที�โรงแรม ซึ�งท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณีกรณียกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยื�นวีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจาํ 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื�น (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 

ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้ เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยว

อื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีที�ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์

นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั�นยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ�งอาจจะทาํ

ให้ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภมิูตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการ

ปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ� าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใส

พร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ�าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการ

บินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ� าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ�ากว่ามาตรฐานได ้

ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ�าหนกักระเป๋าจริง ทั�งนี� จะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั�นธุรกิจ (Business) ดงันั�นจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเที�ยว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง

ที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั�นท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอติาล ี

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื�นเขา้ไปแลว้ ดงันั�นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื�อขอยื�น     

วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตั�วเครื�องบินในช่วงที�ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ�นไป มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผ่น และไม่ชํารุด ขาด หรือเปียกนํ�า 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื�นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื�นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื�นเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได)้ เปิดหู เปิดหนา้ผาก ห้ามสวมแวน่สายตาหรือใส่คอนแทคเลนส์ (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน... 

(สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าที�เคยได)้  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที�มีรายละเอียดบา้นเลขที�มาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ�ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี�   

 เด็ก เดินทางกบับุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านั�น และให้ระบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื�อ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา)  

 เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึ�งออกให้โดยที�วา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั�นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา)   

หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั�น 

กรณีอาํนาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 

 ใบสาํเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอาํนาจการปกครองของใคร 

 ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั�น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้าํนาจศาล 

เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั�น 

กรณีบุตรบุญธรรม 

 ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอาํเภอ/เขต 

ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั�น 
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***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั�นๆ ประจาํการ

ในประเทศไทย*** 

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันที�เดนิทาง) 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที�มีรายชื�อผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์�มีชื�อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

 กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

 กรณีที�เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั�นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั�นปีที�ศกึษา  

10.หลกัฐานการเงิน:   

สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึ�นไปจากเดือนที�จะยื�นวีซ่า มียอดเงินไม่ตํ�ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง  1 ท่าน 

และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและสาํเนา 7 วนัก่อนยื�นวีซ่า) 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที�มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเนื�อง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด

ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอพัเดท � วนันบัจากวนัยื�นวีซ่า จากทาง

ธนาคารแทนการถ่ายสาํเนาสมุดบญัชี 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั�น ************** 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี�  

 หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื�อเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุชื�อผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  

 กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื�อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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 แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

11 วนั อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต้ 
(เส้นทางโรแมนตกิ เมืองเลก็ๆสวยตดิอนัดับอนัซีนแห่งประเทศอิตาล)ี 

ราคาทัวร์ 111,800 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 มี.ค. 66 

ราคาทัวร์ 115,800 บาท   26 ธ.ค.65-5 ม.ค. 66 

 
หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการทาํวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เนื�องจากต้องกรอกข้อมูลในการยื�นวีซ่า) 

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 

โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล............................................................. 

โทรศัพท์มือถือ......................................................... 

 

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) ห้องพกั 

(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     


