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SOUTHERN ITALY 

BEST OF SICILY 

10 DAY 7 NIGHTS/TURKISH AIRLINES 

 เดนิทาง 10-19 เมษายน 2565 / หยดุยาวสงกรานต ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ปิดเสน้ทางใหมท่ีไ่มซํ่า้ใคร อติาลใีต ้และ เกาะซซิลิ ี

โดยสายการบนิ Turkish Airlines บนิลงเกาะซซิลิ ี 
เกาะทีใ่หญท่ีส่ดุของอติาล ีรอ่งรอยอารยะธรรมกรกีโบราณ  

และการผสมผสานของยโุรปและอาหรบั ในบรรยากาศแบบเมดเิตอรเ์รเนยีน   

เทีย่วเมอืงมรดกโลกของอติาลใีต ้และเมอืง UNSEEN  
โคเซนซา   อลัเบโรเบลโล   มาเทรา   คาสเทลเมสซาโน 

ลดัเลาะชายฝั่งทะเลสดุโรแมนตคิ อมลัฟี ซาเลอรโ์น ซอรเ์รนโต ้

รายการทวัร ์
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์U  สายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวก และเอกสารแกท่า่น 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่อสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK69  

สายการบนิ Turkish Airlines ใหนํ้า้หนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ 

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง   สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิกาตาเนยี – เกาะซซิลิ ี- กานจ ิ– ปาแลรโ์ม    (-/L/D) 

05.10 น. ถงึสนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะพักเปลีย่นเครือ่ง 
06.45 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TK1393 
08.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกาตาเนยี-ฟอนตานาโรสซา  เกาะซซิลิ ี(Sicily) ประเทศอติาล ีนําท่าน

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทียุ่โรปชา้กวา่ประเทศไทย 4-
5 ช ัว่โมง ) (กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา)  
นําท่านเดินทางสู่เมืองกานจ ิ(Gangi) ระยะทาง 116 กม.สุดยอดเมืองภูเขาแห่งอิตาล ี 
มภีเูขาไฟเอตนา (Etna) สงุ 3,350 เมตร เป็นววิดา้นหลังเมอืง รวมไปถงึการกอ่สรา้งอาคารบา้นเรอืน
สไตลก์รกีโบราณบนเนนิเขา ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่16 นําท่านเดนิเล่นชมเมอืงเกา่ทีแ่สนโร
แมนตคิ และเป็นหนึง่ในเมอืงอนัซนีของประเทศอติาล ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 บา่ย นําทา่นชมเมอืงปาแลรโ์ม (Palermo) ระยะทาง 118 กม. เป็นทัง้เมอืงเอกและเมอืงทา่ของเกาะซซิลิ ี

เกาะกลางทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน  ทีเ่ชือ่มระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกเขา้ดว้ยกัน อกีทัง้เคยเป็น

ศนูยก์ลางของโลกยคุโบราณ มทีัง้โบราณสถานแบบคลาสสคิ และแบบแขกมวัรใ์นยคุศตวรรษที ่10 ปา

แลรโ์มไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากคอนสแตนตโินเปิล อกีทัง้ยังเป็นศูนย์

รวมของวัฒนธรรมอกี 200 ปี จากการเขา้ยดึครองพวกนอรม์ัน ทําใหเ้มอืงนี้งามสง่าทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

ยโุรป นําทา่นชมพระราชวงัหลวงปาแลรโ์ม (Palazzo dei Normanni)  พระราชวังทีง่ดงามตัง้อยู่

กลางเมอืงปาแลรโ์ม เป็นมรดกตกทอดจากพวกนอรม์นั ซึง่เคยเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลซซิลิมีากอ่น ภายใน

มหีอ้งหับตา่งๆ สวยงามไปดว้ยภาพโมเสก ทีม่อีทิธพิลของตะวันออก พรอ้มชมภาพวาดอันวจิติรภายใน 

พพิธิภัณฑห์ุ่น มหีนา้กากจากแอฟรกิาและของอนิโด แขวนอยูบ่นผนังมากมาย  จากนัน้ชมมหาวหิาร

แหง่เมอืงปาแลรโ์ม (Cattedrale Di Palermo)  ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมไบ

เซนไทนแ์หง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูบ่นยอดเขากลางใจเมอืง สรา้งดว้ยศลิปะแบบกอธคิสไตลก์าตาโลเนีย 

ภายในตกแต่งงดงามอลังการ สรา้งอุทิศแด่พระแม่มารี งานก่อสรา้งส่วนใหญ่บังเกดิขึ้นในราว

ครสิต์ศตวรรษที ่15–16 ตกแตง้ดว้ยโมเสกทองอร่ามงามตาใหญ่อันดับ2ของโลก รองจาก Hagia 

Sophia ทีต่รุก ีโมเสกภายในวหิารนีใ้ชเ้วลาสรา้งแค่ 8ปีเท่านัน้ สว่นเพดานวหิาร มสีสีันสดใสมาก สว่น

แทน่พธิ ีเป็นรปูพระเยซอูนัใหญ ่เป็นโมเสกรปูพระเยซกํูาลังใหพ้ร กําแพงโดยรอบวจิติรตระการตา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่ HOTEL MERCURE PALERMO CENTRO ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัทีส่าม   ปาแลรโ์ม – เมสสนิา่ – เตารมนิา่                                                             (B/-/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมสสนิา่ (Messina) ระยะทาง 227 กม. เมอืงทันสมยัตัง้อยูบ่นเทอืกเขาเปโลรี

ตานี  ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเป็นอกีหนึ่งเมอืงท่องเที่ยวที่สําคัญของแควน้ปกครอง
ตนเองซซิลิี อยู่ห่างจากช่องแคบเมสซนีา ช่องแคบที่กัน้เกาะกับแผ่นดนิใหญ่ไปเพียง 5 กโิลเมตร
เทา่นัน้ มสีถานทีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจ เชน่ มหาวหิารเมสซนิา,ลานน้ําพุออรอิอน,โบสถซ์านอันนุนเซยีตา 
เดอ ิคาตาลาน,ิประตพูอรต์ตากราเซยี,ภเูขาไฟเอตนา เป็นตน้ นําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงทีม่คีวามงามทาง
ธรรมชาต ิของทัง้ชายหาด ทะเล และภเูขาไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวั 
บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเตารมนิา่ (Taormina) ระยะทาง 57 กม. เมอืงตากอากาศเกา่แกส่วยงาม 

ตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเลไอโอเนียนของเกาะซซิลิ ี ตัวเมอืงอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 204 เมตร เคยเป็น

ศนูยก์ลางของอาณาจักรไบเซนไทนบ์นเกาะซซิลิ ีและเป็นเมอืงทีส่รา้งบนเขา บา้นเรอืนและรา้นอาหาร

ตกแต่งสวยงาม ถอืเป็นเมอืงชนบทตอนใตข้องอติาลทีีน่่ารืน่รมยท์ัง้อากาศแสนสบาย  นําท่านชมโรง

ละครกรกีแห่งเตารมน่ิา เป็นอนุสรณ์สถานของเมอืง สรา้งบนยอดเขาทอรัส นับว่าเป็นชัยภูมทิีด่ทีีสุ่ด 

อายุเก่าแก่กว่า 2,300 ปี สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการใชธ้รรมชาตผิสมผสานผนวกกับศลิปะใหดู้โดดเด่น มี

ขนาดใหญเ่ป็นอนัดับสองของชชิลิ ีในอดตีเคยบรรจุผูช้มไดถ้งึ 5,400 คน ทุกวันนี้โรงละครนี้เป็นแหล่ง

ดงึดูดความสนใจของนักท่องเนื่องจากถูกใชเ้ป็นสถานที ่จัดงานแจกรางวัล "David di Donatello" 

สําหรับวงการภาพยนตรอ์ติาเลยีนมาหลายต่อหลายปี รวมทัง้ยังมกีารแสดงละครเวท ีจัดคอนเสริต์ซมิ

โฟนี ่บลัเลต่ ์จัดตลอดชว่งตลอดฤดรูอ้น 

 

 

 

 

 

  



คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่ HOTEL SPLENDID TAORMINA ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่  เตารมนิา่ เกาะชชิลิ ี– โคเซนซา  – อลัเบโรเบลโล                                     (B/L/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคเซนซา (Cosenza) ระยะทาง 240 กม. เมอืงเล็กๆในภมูภิาคคาลาเบรยี

(Calabria) ตัง้อยูใ่นสว่นทีม่หีบุเขารายลอ้มมทีัง้ภเูขา และเนนิเขาผสมผสานกันในพืน้ที ่มทีัศนียภาพ

ทีส่วยงาม เป็น 1 ใน 5 เมอืงของจังหวัดคาลาเบรยีทีโ่ดดเด่น ในดา้นศลิปะ และการศกึษา มสีถานที่

ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจ พพิธิภัณฑ ์และอนุสาวรยี,์ จัตุรัสสวยงาม

ประจําเมอืงรายลอ้มดว้ยสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตร ์นําท่านชมโบสถเ์กา่แกข่องเมอืงโคเซนซา 

(Duomo of Cosenza) โบสถเ์กา่แกข่องเมอืงโคเซนซา ซึง่เป็นศนูยก์ลางประวัตศิาสตรข์องเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลัเบโรเบลโล (Alberobello) ระยะทาง 233 กม. ตัง้อยูใ่นแควน้ปลูยา ทาง

ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องอติาล ีเป็นเมอืงทีอ่ยูเ่กอืบปลายเกอืกของอติาลี จงึมทีะเลลอ้มรอบอยูใ่กล ้ๆ  

เดนิทางถงึเมอืงอัลเบโรเบลโล นําท่านชมหมู่บา้นกระโจมหนิ (Trulli Village)หมู่บา้นเก่าแก ่

รปูทรงแปลกตา มเีอกลักษณ์ทางดา้นสถาปัตยกรรมซึง่มหีลังคาบา้นเป็นรูปทรงกรวยเกอืบทุกหลัง ถา้

เดาจากรปูรา่ง อาจคดิวา่อยูท่ีอ่าฟรกิาเป็นแน่ แตท่ีแ่ทม้ันอยูใ่นอติาล ีการทีม่รีปูทรงแบบนี้ ทีจ่รงิก็มเีคา้

โครงมาตัง้แต่สมัยโบราณ เพราะเป็นบา้นที่มวีวิัฒนาการการตัง้ถิน่ฐานของคนแถบ Greece, Egypt, 

Sardinia and Sicily รอบ ๆ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีมมกีารตัง้บา้นเรอืนแบบนี้มาตัง้แต่ราวศตวรรษที่ 14-

15 การที่บา้นเมอืงดูโบราณ ๆ นัน้ เพราะวัสดุทีใ่ชส้รา้งบา้นเขาใชว้ัสดุจากธรรมชาต ิที่หาไดร้อบ ๆ 

น่ันเอง และการกอ่สรา้งก็ง่าย ๆ ไมส่ลับซบัซอ้น แต่ก็ยังไมว่ายมตํีานาน เกีย่วกับการกอ่สรา้งรูปแบบนี้

ว่า  เกดิจากการตัง้กฎของ Count of Conversano ทีเ่ป็นผูม้อํีานาจในการควบคุมการกอ่สรา้งใน

สมยักอ่น เขาออกกฎใหก้ารกอ่สรา้งในยคุนัน้ ใชห้นิเรยีงซอ้นกนั โดยไมใ่ชป้นูกอ่ เพือ่ใหง้่ายต่อการรือ้

ถอนเพือ่หลักเลีย่งการเสยีภาษี เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของบา้นแถบเมดเิตอรเ์รเนียนนี้คอื การใชส้งี่าย ๆ 

ดว้ยสขีาวเพยีงสเีดยีว ไมน่ยิมความแตกต่างโดดเด่นทีต่อ้งไมเ่หมอืนใคร หมูบ่า้นทัง้หมูบ่า้นจงึมคีวาม

เป็นเอกลักษณ์โดดเดน่ เป็นภาพรวมทีน่่าชม และแปลกตามาก 

อสิระรบัประทานอาหารคํา่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวั 
พกัที ่ HOTEL ASTORIA ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้         อลัเบโรเบลโล –มาเทรา – คาสเทลเมสซาโน – โพเทนซา่                          (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางต่อสูเ่มอืงมาเทรา (Matera) ระยะทาง 69  กม. เมอืงโบราณเล็ก ๆ ทางตอนใตข้อง

อติาลทีีน่อ้ยคนนักจะรูจ้ัก เป็นอกีทีห่นึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร ์ซึง่ตัง้อยู่ใน

แควน้บาซลีีกาตา (Basilicata) ของประเทศอติาลี  เมอืงมาเทราไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมอืงใตด้นิ 

หรือเมืองมนุษย์ถํ ้า  เมืองนี้สร า้งอยู่ ในหิน และผู ค้นอาศัยอยู่ ในบา้นหินโบราณที่ เ ป็น ถ้ํ า                                 

ที่เรียกว่า ซาสซ ี(Sassi) มานานหลายศตวรรษ ซึง่องค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก 

เดนิทางถงึเมอืงมาเทรานําทา่นชมเมอืงมาเทรา เมอืงนีจ้ะมสีองสว่นคอืสว่นเมอืงเกา่  และสว่นเมอืงใหม่

ทีรั่ฐบาลพยายามอพยพผูค้นใหม้าอยูท่ีเ่มอืงใหม ่แตก่็ยงัมพีลเมอืงบางสว่นยงัคงอาสยัอยูใ่นถ้ําหนิ ของ

เมอืงเกา่ นําทา่นชมยา่นเมอืงเกา่สมัผัสชวีติ ทา่มกลางเขาวงกตทีม่ทีางเดนิขนาดเล็กทีป่ดูว้ยหนิ บนัได

สูงชัน และถนนที่คดเคิ้ยว  ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอันแสนเก่าแก่ ไม่มี

สถาปัตยกรรม หรอืพระราชวังทีส่วยงามใด ๆ มแีต่บา้นชอ่งทีม่อียูต่ามถ้ําทีเ่รยีกกันว่า ซาสซ ี(SASSI) 

และโบสถร์ูปเปสเตรยีน ทีขุ่ดไวต้ามโขนหนิในยุคก่อนประวัตศิาสตร ์ยูเนสโกไดก้ําหนดใหเ้ป็นถิน่

ฐานทีม่วีฒันธรรมทีค่วรเก็บรกัษาจนไดข้ ึน้เป็นมรดกโลก  นําท่านเขา้ชมบา้นถํา้หนิ (Casa 

Grotta Di Vicosolitatio) สมัผัสความเป็นอยูข่องมนุษยถ้ํ์าแหง่เมอืงนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคาสเทลเมสซาโน (Castelmezzano) ระยะทาง 84 กม. เป็นเมอืงเล็ก ๆ 

ทีต่ัง้อยู่ในจังหวัดโพเทนซ่า (Potenza) เมอืงนีถู้กจดัใหเ้ป็นหนึง่ในเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในประเทศ

อติาล ี สรา้งอยูใ่นหุบเขา เป็นหนึง่หมูบ่า้นทีม่สีถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่น มปีระชากรอาศัยอยู ่ ประมาณ 

900 คน  แรกเดมิเป็นถิน่ฐานของชาวกรกีราวศตวรรษที ่5-6  แตก่ารเขา้ไปชมเมอืงแสนสวยแห่งนี้ก็ไม่

ธรรมดาตอ้งลอดผา่นอโุมงค ์ขา้มชอ่งเขา เพือ่เขา้สูด่นิแดนทีน่่าคน้หาแห่งนี้ นําท่านเทีย่วชมยา่นเมอืง

เก่าที่สวยงานและมีบา้นเรือนที่แปลกตา ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองโพเทนซ่า 

(Potenza) ระยะทาง 35 กม.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่ HOTEL GRANDE ALBERGO POTENZA ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก  โพเทนซา่ – ซาเลอรโ์น – อมลัฟ่ี – ซอรเ์รนโต ้                                         (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซาเลอรโ์น (Salerno) ระยะทาง 104 กม.อกีหนึง่เมอืงท่าของอติาลตีอนใต ้
อันเป็นที่นิยมในการมาพักผ่อนตากอากาศของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเดนิอสิระท่านเดนิเล่น
พักผอ่นชมเมอืง เมอืงทีด่สูงบ เรยีบงา่ยรมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางลัดเลาะชายฝ่ังทะเลทีเ่รยีกว่า อมลัฟ่ีโคสท ์(Amafi Coast) ชายฝ่ังทางตอน

ใตข้องคาบสมทุรซอรเ์รนตเีน ของอติาล ี(Sorrentine Peninsula) ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นชายฝ่ังที่
สวยทีสุ่ดในยุโรป โดยถนนจะแคบมาก และเสน้ทางจะเลยีบไปตามหนา้ผาสูงชัน จนถงึเมอืงหลัก 3 
เมอืง คอื โพสติาโน อมลัฟ่ี และ ราเวลโล  เสน้ทางเลยีบชายฝั่งและเมอืงท ัง้สามไดร้บัการอนุรกัษ์
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.1997 ชมธรรมชาตอิันงดงามกับบา้นเรอืนทีถู่ก
สรา้งอยา่งลงตัวบรเิวณผาสงูสูเ่มอืงอมลัฟี (Amalfi) ระยะทาง 25 กม. เป็นเมอืงทีเ่คยมอํีานาจทาง
ทะเล สมญานามวา่ QUEEN OF MEDITERRANEAN  แตต่อ่มาคาดวา่เกดิแผน่ดนิถลม่จมหายไปใน
ทะเลเมอืงนีจ้งึกลายเป็นเพยีงเมอืงเล็ก ๆ มปีระชากรราว 3 พันคน  มมีหาวหิารใหญ่ทีส่วยงามเมอืงนี้มี
ระบบการปกครองเหมอืนกับเมอืงเวนีส  กล่าวคือเป็นระบบการปกครองโดยผูดํ้ารงตําแหน่ง ดอจจ ์
(DoggD)  ซีง่มาจากการเลอืกตัง้ ตอ่มาในปี ค.ศ.1131  อมลัฟีตกอยูภ่ายใตก้ารยดึครองของกษัตรยิโ์ร
เจอร์ แห่งเนเป้ิล และต่อมาก็ถูกชาวปิซา่ยดึครอง  นําท่านชมวหิารแหง่นกับุญแอนดรูว ์(Amalfi 
Cathedral)  ซึง่เปรียบเสมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงอมัลฟี  อีกทัง้ยังไดรั้บการกล่าวขานว่ามคีวาม
งดงามมากทีสุ่ดอกีดว้ย โดยวหิารแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้อย่างยิง่ใหญ่เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ นักบุญแอนดรูว ์
(Saint Andrew) โดยสรา้งขึน้ตามศลิปะสไตลอ์าหรับ – นอรแ์มน โรมาเนสท ์ดา้นหนา้ของวหิารถูก
ประดับตกแต่งแบบโมเสกอย่างวจิติรงดงาม  และบรเิวณทีเ่ป็นไฮไลทข์องทีน่ี่คอื บรเิวณบันไดขนาด
ใหญส่ไตลล์อมบารด์ – นอรแ์มน (LOMBARD – NORMAN STYLES) ทีจ่ะเป็นหนทางนํานักท่องเทีย่ว
ไปพบกบัความโออ่า่และวจิติรตระการตาภายในวหิารแหง่นี ้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซอรเ์รนโต ้(Sorrento) นําท่านชมเมอืงซอรเ์รนโต ้เมอืงตากอากาศ

เล็ก ๆ รมิอา่วเนเป้ิล แต่ชือ่เสยีงของเมอืงในฐานะเมอืงท่องเทีย่วของอติาลนัีน้ไม่ไดเ้ล็ตามขนาดของ

เมอืง ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงู และไลร่ะดับลงมาตามความลาดชนัจนลงมาถงึระนาบเดยีวกนักบัหาด

ทรายสเีทาทีไ่ดรั้บการจัดระเบยีบไวอ้ยา่งเรยีบรอ้ย และมชีายฝ่ัง Amalfi ทีเ่ลยีบรมิทะเลไปตามหนา้ผา

ยาวถงึ 50 กม.นําทา่นชม จตัรุสัทาซโซ ่(Piazza Tasso) ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืง เป็นจัตรัุสทีเ่ต็ม

ไปดว้ยสสีันของรา้นรวงทีต่ัง้เรยีงรายตลอดสองขา้งทางของถนนสายทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นชอ้ปป้ิงสตรทีอันมี

ชือ่เสยีงของเมอืงซอรเ์รนโต ้ พรอ้มทัง้ยังไดช้มวถิชีวีติของผูค้นพืน้เมอืงทีน่ยิมมาน่ังจบิกาแฟ หรอืมา

น่ังพดูคยุสงัสรรคก์นัในรา้นอาหาร นําทา่นชมบรเิวณโดยรอบจัตุรัสทาซโซ ่ทีเ่ต็มไปดว้ยโบสถ ์วหิาร ที่

มคีวามโดดเดน่งดงามเป็นเอกลักษณ์ดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบารอค อสิระท่านเดนิเล่นชมเมอืง

หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่ GRAN PARADISO ART SORRENTO ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด  ซอรเ์รนโต ้– ปอมเปอ ี– นาโปล ี– กาแซรต์า – กรงุโรม                             (B/L/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปอมเปอ ี(Pompeii) ระยะทาง 27 กม.  ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องคาบสมุทร
อติาล ีบรเิวณรมิอา่วเนเปิลส ์เมือ่ 2,000 กว่าปีกอ่น ปอมเปอเีป็นเมอืงเกา่ทีเ่จรญิ รุ่งเรอืงอยา่งมาก ใน
ยคุกอ่นครสิตศ์ักราชเมอืงปอมเปออียูภ่ายใตอ้ทิธพิลของกรกีเรือ่ยมากระทั่งราว 80 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช
จงึถกูยดึครองเป็นอาณานคิมของอาณาจักรโรมนั เดนิทาง ถงึเมอืงปอมเปอ ี นําทา่นเขา้ชมเมอืงโบราณ
ปอมเปอี ที่ถูกปกคลุมไวด้ ว้ยลาวาเมื่อค รั ้ง เกิดการระเบิดค รั ้งใหญ่ของภูเขาไฟ วิสุ เวียส 
(MT.VESUVIUS) ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 622 ซึง่ลาวาทีท่ับถมกนันัน้หนาถงึ 6 – 7 เมตร ทําใหเ้มอืงนี้
หายไปทั่วเมอืง ปัจจุบันมกีารขุดคน้พบ 3 ใน 4 ส่วนของเมอืงทัง้หมด จากการตัง้ใจขุดคน้ซากที่
คอ่นขา้งจะสมบรูณ์ของผูค้น สัตวเ์ลีย้งต่าง ๆ ทีเ่หมอืนถูกหยดุอยูก่ับที ่ผ่านกาลเวลาอันยาวนาน ทีย่ัง
บง่บอกถงึความเจรญิในยคุนัน้ไดเ้ป็นอย่างดวี่าเคยมฐีานะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ทีแ่น่นขนัดไปดว้ย
รา้นคา้ ตลาด และหอ้งแถว สนามกฬีา โรงละคร วหิาร โรงอาบน้ําสาธารณะ หอนางโลม โรงแรม  
หลังจาก การขดุสํารวจ ภาพชวีติของชาวโรมนักวา่สองพันปีไดป้รากฏแกส่าธารณะชน เชญิสมัผัสไดถ้งึ
ชวีติทีห่รูหราในปอมเปอ ีและพลังอํานาจของธรรมชาต ิทีไ่ม่มใีครคาดคดิและไม่อาจหลกีหนีไดท้ัน  
ดว้ยความมหัศจรรยข์องปอมเปอทํีาใหเ้มอืงแหง่นี ้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน เ ป็ น ม ร ด ก โ ล ก จ า ก
องคก์ารยูเนสโก เมือ่ปีค.ศ. 1997 นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นหนึง่ในจุดหมายปลายทาง ยอดนยิมของ
ประเทศอติาล ีทีม่ผีูม้าเยอืนมากกวา่ 2 ลา้นคนตอ่ปี 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนาโปล ี(Napoli) หรอื เนเป้ิล ระยะทาง 26 กม. นําทา่นเทีย่วชมเมอืงนาโปล ี

เมอืงหลวงของแควน้กัมปาเนีย    อยู่ทีช่ายฝ่ังดา้นตะวันตกของอติาล ีตดิกับอ่าวเนเปิลส ์กึง่กลาง

ระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟ 2 แห่ง คือ ภูเขาไฟวสิุเวียสและกัมปีเฟลเกรย ์และถอืเป็นเมอืงท่าของเรือ

สําราญท่องเที่ยวในเขตเมดเิตอร์เรเนียนที่สําคัญ มชีือ่เสยีงในดา้นความร่ํารวยทางประวัตศิาสตร ์

ศลิปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทําอาหาร เป็นเมอืงที่มีบทบาทสําคัญใน

คาบสมทุรอติาลมีาตลอด 2,800 ปี นับแต่กอ่ตัง้เมอืงขึน้มา โดยเป็นท่าเรอืทีม่คีวามสําคัญมากทีสุ่ด

แหง่หนึง่ในยโุรป นําทา่นชมโบสถด์โูอโมแ่หง่เนเป้ิล ประจําเมอืงทีศ่ักดิส์ทิธซ์ ึง่จะเกดิปาฏหิารยใ์นทกุ

เดอืนกย.ของทุกปีเป็นทีนั่บถอืของชาวอติาเลยีน ชมย่านการคา้ทีเ่กา่แกช่มความเป็นอยูข่องชาวเน

เป้ิล ชมยา่นการคา้ และยา่นเมอืงเกา่ของเมอืงนาโปล ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกาแซรต์า (Caserta)  ระยะทาง 36 กม.  นําทา่นเทีย่วชม

พระราชวงักาแซรต์า (Reggia Di Caserta) พระราชวงัทีใ่หญท่ีสุ่ดในศตวรรษที1่8 (บรเิวณ

ดา้นนอก)  ตัง้อยูท่ีเ่มอืงกาแซรต์ากอ่นถงึนาโปล ีสรา้งโดยพระเจา้ชารล์ที ่7 แห่งเนเปิลส ์ซึง่ต่อมา

ไปเป็นกษัตรยิข์องสเปน (ชารล์ที่3ของสเปน) สถาปนกิผูอ้อกแบบคอื Luigi Vanvitelli  พระราชวัง

สรา้งขึน้ปี 1752 ในสถาปัตยกรรมแบบบาโรค มหีอ้งทัง้หมด 1,200 หอ้ง มบีันไดขนาดใหญ่ 34 แห่ง 

ตัวอทุยานมคีลองสง่น้ํายาว 38 กม.ทีนํ่าน้ํามาจากแหล่งน้ําพุใตด้นิ สง่น้ํามาอุทยาน และต่อไปยัง

บา้นเรอืนประชาชน(ในเขตเมอืงเกา่) รวมถงึโรงงานผลติผา้ไหม ทีน่ี่ข ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของ

ยเูนสโกเมือ่ค.ศ. 1997 ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูก่รงุโรม (Rome) ระยะทาง 199 กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 อสิระรบัประทานอาหารคํา่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวั 
พกัที ่ HOTEL BARCELO ARAN MANTEGNA ROME  ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ (2 คนื) 
 

วนัทีแ่ปด  อสิระเต็มวนัในกรงุโรม                                                                              (B/-/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีก่รงุโรม ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิารรถบสั 

และอาหาร) หวัหนา้ทวัรแ์นะนําวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้่านควรเตรยีมความ

พรอ้ม และวางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์งูสดุของ

ทา่น 

พกัที ่ HOTEL BARCELO ARAN MANTEGNA ROME ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีเ่กา้ กรงุโรม – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท – สนามบนิกรงุโรม – สนามบนิอสิตนับลู           (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านชมกรุงโรม (Rome) เมอืงทีม่ปีระวติศิาสตรย์าวนานกว่า 2,500 ปี เป็นศูนยร์วมของสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก และสถาปัตยกรรมทีส่วยงามอลังการมากมาย เดนิเล่นชมเมอืง
บรเิวณ จตัุรสันาโวนา (Piazza Navona) เป็นศูนยร์วมของสารพัดสิง่ทัง้รา้นอาหาร นักดนตร ีนัก
มายากลขา้งถนน ศลิปินวาดรูปเหมอืน และทีสํ่าคัญคอื เดมิทีท่ีต่รงนี้เป็นสนามกฬีา แขง่มา้ ของชาว
โรมนั ถนนทีอ่ยูบ่รเิวณโดยรอบคอื ลูว่ ิง่ของมา้บรเิวณนี้มน้ํีาพุทีสํ่าคัญ 3 แห่ง เป็นผลงานของศลิปินนัก
แกะสลักชือ่ดัง Gian Lorenzo Bernimi ตรงกลางลานจะเห็นเสาโอบลิสิก ์(Obelisk) รอบ ๆ เสาจะเป็น 
นํา้พุแหง่สีม่หานท ี(Fountain Of the Four Rivers)  ซึง่แต่ละมมุจะมรีูปปั้น ซึง่แทนแมน้ํ่าใหญ่
จาก 4 ทวปี ไดแ้ก่ คงคา ดานูป ไนล ์และพลาตา้ (ในอเมรกิารใต)้ นําท่านถ่ายภาพกับนํา้พุเทรว ี
(Trevi Fountain) งานประตมิากรรมของเทพนยิายกรกี ทีม่าของบทเพลง “ทรคีอยน ์อนิ เดอะ ฟาวน์
เทน” ทีเ่ชือ่กนัวา่ หากทา่นโยนเหรยีญลงในน้ําพแุลว้ ทา่นจะได ้ กลับมาเยอืนกรงุโรมอกีครัง้  จากนัน้
ท่านชอ้ปป้ิงยา่นบนัไดสเปน (Spanish Steps) บนถนนคอนดอตต ิ ยา่นชอ้ปป้ิงขึน้ชือ่ของอติาล ี
เป็นบันไดที่กวา้งและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั ้นบันไดทั ้งหมด 138 ขั ้น ที่ลอ้มรอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามแลว้จัตุรัสแห่งนี้ยังต่อตรงกับถนน VIA CONDOTTI ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์
เนมมากมายทัง้ Dior, Prada, Gucci, Amarni, Versace, Valentino, Fendi, Ferragamo, Cartier, 
Bulgari เป็นตน้ เรยีกไดว้า่เป็นสถานทีท่ีม่ชีวีติชวีามากอกีแหง่หนึง่ของอติาล ี  
***แนะนําใหท้่านลองชมิ ไอศครมีเจลาโต (Gelato) ไอศครมีขึน้ชือ่ทีท่่านไมค่วรพลาดเมือ่มาถงึ
อติาล*ี**  
****กฎเกณฑท์ีสํ่าคญัของการมาน ัง่ทีบ่นัไดแหง่นี ้คอื หา้มกนิไอศกรมี! เนือ่งจากบนัไดสเปน
เป็นอกีหนึง่ฉากทีถ่า่ยทําในภาพยนตรช์ือ่ดัง (ปี 1953) เรือ่ง Roman Holiday ทําใหห้นุ่มสาวหลายคู่
เลยีนแบบคูพ่ระเอกนางเอก ทีม่าน่ังจูจ๋ีก๋นิไอศกรมีกนัอยา่งมากมาย จนทําใหบ้นัไดเปรอะเป้ือนสกปรก 
และตอ้งออกกฎหมายหา้มจนถงึทกุวันนี้                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นชม มหาวหิารแพนธอีอน (Pantheon)  วหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาเหล่าทวยเทพของ

กรกีโบราณ ออกแบบโดยมารค์ัส ซพิชานอิสั  เดมิสรา้งขึน้ตัง้แต ่27 ปีกอ่นครสิตศักราช ต่อมาถูกไฟ

ไหมแ้ละไดรั้บการบูรณะขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 118  และเป็นวหิารยุคโรมันทีเ่ก่าแก่ที่สุดและคงสภาพ



สมบรูณ์เกอืบทัง้หมดมาจนถงึทุกวันนี้ ความน่าทึง่ของวหิารนี้คอื การออกแบบดา้นหนา้ของวหิารที่

เป็นเสากับหนา้จั่ว แต่หลังคาถูกออกแบบเป็นโดมครอบอาคารทรงกลม รวมทัง้ความสูงจากพืน้ถงึ

ชอ่งตา (Oculus) บนเพดาน และเสน้ผ่าศูนยก์ลางของโดมดา้นในเท่ากัน 43.3 เมตร  เอกลักษณ์ที่

หลายคนรูจั้กคอื ชอ่งโหว่กลางหลังคาโดมทีใ่ชเ้ปิดรับแสงแต่ก็มกีารเจาะรูเล็ก ๆ บนพืน้เพือ่เป็นการ

ระบายน้ําฝนทีต่กเขา้มาในวหิารดว้ย วหิารแพนธอีอน ยงัเป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอมมานู

เอล ที ่2 และราฟาเอล ศลิปินชือ่กอ้งโลกอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดนิทางสูจ่ากนัน้นาท่าน

เดนิทางสู ่ Castel Romano Outlet  ระยะทาง 25 กม. เครอืของ McArthurGlen Designer 

Outlet อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัเอา๊ทเ์ล็ตทีอ่ยูไ่มไ่กลจากกรงุโรมและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ ่

มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดังต่างๆ จากทุกมมุโลก มสีนิคา้แบรนดเ์นมและพบกับ

โปรโมชัน่สว่นลดใหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ของตกแตง่บา้น พบกบัแบ

รนดช์ัน้นําต่างๆ มากมาย อาท ิ Adidas, Burberry, Calvin Klein, Coach, Diesel, Fossil, Gap, 

Guess, Lacoste, Levi’s, Moschino, Michael Kors, New Balance, Nike, Samsonite, Sisley, 

Superdry, Swatch, Tommy Hilfiger, The North Face, Swarovski, Versace, Valentino เป็นตน้ 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอาทเ์ลท เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวั 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
16.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโรม ระยะทาง 30 กม. 

19.45 น.     ออกเดนิทางสู ่อสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK1864 

23.30 น. ถงึสนามบนิอสิตันบลู แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 
 

วนัทีส่บิ สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                          

01.45 น.     ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TK68 

15.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัทา่นละ 3,000 บาท 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหท้ปิหวัหนา้ทวัรช์าวไทยไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั 

 คา่รถบสัโดยสารปรับอากาศรับ-สง่ จากสนามบนิ-โรงแรมทีพ่ัก  

 คา่อาหาร 17 มือ้ (เชา้ 7 มือ้, กลางวัน 6 มือ้, เย็น 4 มือ้) 

 โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

รายชือ่โรงแรม 

1. Hotel Mercure Palermo Centro หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

2. Hotel Splendid Taormina หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

3. Hotel Astoria Alberobello หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

4. Grande Albergo Potenza หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

5. Gran Paradiso Art Sorrento หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

6. Barcelo Aran Mantegna Rome หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท สําหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท สําหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตํุ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถทําประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 คา่บรกิารนํา้ดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× วซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี ราคาทา่นละ 5,000 บาท 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3,000 บาท 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย (ตรวจทีต่า่งประเทศ ราคาประมาณทา่นละ 

100 ยโูร)  

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 

กก.) 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุํา่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

10-19 เม.ย. 2565 
หยดุสงกรานต ์

79,900.- 79,900.- 75,900.- 70,900.- 16,500.- 



× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศอติาล ียงัไมร่บัรองการฉดีวคัซนีบางยีห่อ้ 

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารชําระเงนิ: 

 

 มดัจําทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจํานวน 54,900 บาท ชําระภายในวนัที ่10 ม.ีค.2565 สําหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทาง 10-19

เมษายน 65 

 

 กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 

 หากไมช่าํระคา่มดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 - หากไมช่ําระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื สําหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทาง 10-19 เมษายน 65 ภายในวันที ่10 ม.ีค.

2565 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของทา่นและคนืเงนิจํานวน 15,000 บาท  

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่ 

- คา่มดัจําบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจําโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล  

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 



***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจินําเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึกําหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 สําหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 10-19 เมษายน 65  ยกเลกิกอ่นวันที ่11 ม.ีค. 2565  คนืเงนิจํานวน 15,000 

บาท  

 สําหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 10-19 เมษายน 65  ยกเลกิระหว่างวันที ่11-25 มนีาคม 2565  คนืเงนิจํานวน 

51,900 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจําบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจําโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 สําหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 10-19 เมษายน 65 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่25 มนีาคม 2565 จนถงึวนัเดนิทาง

ไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

***เอกสารแปลของการยืน่วซีา่ ณ สถานทตูกรซี 

ตอ้งมกีารประทบัตรารบัรองการแปลจากกรมการกงศลุ*** 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ + หนงัสอืเดนิ            
ทางเลม่เกา่ทีม่ที ัง้หมดตวัจรงิทกุเลม่ 

o รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 3.5x4.5 เซ็นตเิมตร จํานวน 2 รปู ขึน้อยูก่บั 
ประเทศทีจ่ะเดนิทาง (รปูตวัอยา่งดงันี)้ 

 

 

 

 

 

 

o หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คา้ขาย สําเนาหลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง + 

แปลภาษาองักฤษ อายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวันทีจ่ะเดนิทาง  

*พนกังานบรษิทั หนังสอืรับรองการทํางานตัวจรงิ ระบชุือ่-ตาํแหนง่-เงนิเดอืน-วนัลาใหค้รบ เป็นภาษา 

องักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 

สถานทตู  

*เจา้ของบรษิทัและกรรมการบรษิทั สําเนาหนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท 2 แผน่แรกภาษาไทย+ แปลภาษาองักฤษ  

*ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ 

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ (สถานทตูรบับญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออมทรพัยแ์ละ
เอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่นสมบรูณ์ 
ทีส่ดุ)  



*1.หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  

แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

*2.Statement เป็นภาษาองักฤษ ออมทรพัย ์ โดยละเอยีดทกุหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคารตวัจรงิ  

*******************สําคญัในการขอสเตทเมน้ท*์******************** 

** กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ (ทางเอเจนทจ์ะเป็นคนแจง้ลกูคา้วา่ควรจะตอ้งไปขอจาก 

ธนาคารวนัไหนอกีคร ัง้นงึ)  

* เด็กจะตอ้งทําเอกสารรับรองบญัช ีและสเตทเมน้ยอ้นหลัง 6เดอืนบญัชอีอมทรัพยต์ัวจรงิจากทางธนาคารบดิาหรอื

มารดา เพือ่ใชใ้นการยืน่ 

*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ               

ชดุตัวจรงิเทา่นัน้ 

o กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 

ทีว่า่การอําเภอ 

o สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
o สําเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปล) หรอื สําเนาสตูบิตัร 1 ชุด  
o สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด  

***กรณีทีฝ่่ายใดฝ่านหนึง่เสยีชวีติ***จะตอ้งใช ้1.สําเนาสมรส 2.สําเนาใบมรณะบตัร โดยเอกสาร

ท ัง้หมดจะตอ้งมกีาร  

o สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด 
o การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 

คํารอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 

หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

*หมายเหต*ุ การนดัควิยืน่วซีา่ ไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บับรษิทัทวัรแ์ตอ่ยา่งใด แตข่ ึน้อยูก่บัจํานวนควิของสถานทตูใน

แตล่ะวนั เพราะฉะน ัน้ วนัทีล่กูคา้ตอ้งการยืน่วซีา่ ไมไ่ดห้มายความวา่ จะไดย้ืน่เสมอไป 

*เอกสารทีใ่ชย้ืน่อาจจะมปีรบัเปลีย่นบางอยา่ง ณ วนัทีจ่ะยืน่ ทางเอเจนทจ์ะอพัเดทอกีคร ัง้นงึ* 

 

 

 

 
 

 

 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 

ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้  

การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อก

เดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชน์

และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 



หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  15 
ทา่น ตามทีก่ําหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมทํ่าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การนําสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลูซฟี เจอรน์ี่ย ์จํากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพ่ัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จํากดั

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  
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