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รหัสโปรแกรม : 23477 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม 

 
 

 
 

 
อิตาลีใต้ 11 วนั 8 คืน 
โรม-เนเปิล้ส-์คาปร-ีซอร์เรนโต-้โปสติาโน ่

อมลัฟ-ีราเวลโล-่ปอมเปอ-ีโปเตนซ่า-บาร-ีโรม 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งวาติกัน ล่องเรือไฮโดรฟอยล์สู่เกาะคาปรี  

และเข้าชมถ้ำบลูกร็อตโต้ ชมเมืองซอร์เรนโต้และปอมเปอี 
ไปตามเส้นทางริมฝั่งอมัลฟีกับสามเมืองดัง โปสิตาโน่ อมัลฟี และราเวลโล่ 

ชมเมืองอันซีนโปเตนซ่าและบารี ช้อปปิ้ง McArthur Glen Designer Outlet  
อิสระเต็มวันเดินท่ียวและช้อปปิ้งและพักใจกลางเมืองกรุงโรมกับท่ีพักระดับสี่ดาว 

ชิมอาหารสไตล์อิตาเลี่ยนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพาสต้า สปาเก็ตตี้ พิซซ่า ทิรามิสุ 
 

โดยสายการบนิระดบั 5 ดาว 
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บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่ประเทศอิตาลี ประทับใจกับดินแดนอันยิ่งใหญ่และเคยรุ่งเรืองมาในอดีตกับ
จักรวรรดิ์โรมันอันแสนศักดิ์สิทธิ์บนคาบสมุทรอิตาลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันงดงามต่างๆ มากมาย
หลายแห่ง และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสตศาสนาโลกแห่งนครวาติกันกับเมืองต่าง ๆ ดังนี้:- 
โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานที่ท่ีเป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคของโลก 
เนเปิล้ส ์ หรือ นาโปล ี เมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของอิตาลี เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่และมี

ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต ้ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่าวนาโปลี  
ซอรเ์รนโต ้ หนึ่งเมืองสวยซึ่งสร้างบ้านลดหลั่นกันอยู่ตามริมหน้าผาหินปูน ติดชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็น

เอกลักษณ์ตามแบบของอิตาลีตอนใต้ อันเป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่หลงใหล และอยากกลับมาเยือน
อีก ดังเพลงที่ว่า Come Back to Sorrento 

ปอมเปอ ี เมืองเก่าแก่ของอาณาจักรโรมัน ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการค้าอันมั่งคั่งทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี  
คาปร ี เกาะที่มีชื่อเสียงเกาะหนึ่งของอิตาลี เนื่องจากมีสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างถ้ำบลูกร็อตโต้ (Blue Grotto) 

หรือถ้ำไพลิน ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปสัมผัสกับความสวยงามของถ้ำเรืองแสงแห่ง 
อมลัฟโีคสต ์ แนวชายฝ่ังอมัลฟี ประกอบไปด้วยเมืองที่เคยมีอำนาจทางทะเล สมญานามว่า Queen of Mediterranean 

ชมเมืองริมชายฝั่งที่งดงามของสถาปัตยกรรม ร่ำรวยทัศนียภาพกับโปสิตาโน่ อมัลฟี และราเวลโล่ 
โปเตนซา  ตอนใต้ของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโปเตนซาในแคว้นบาซีลีกาตา เป็นศูนย์กลางพาณิชย์

ของแคว้นและยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีที่มีชื่อเสียง  
บาร ี ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ของอิตาลี เป็นเมืองที่มีความสำคัญและเป็นประตูสู่ทะเล 

เอเดรียติค  
 
กำหนดการเดนิทาง 2565 
10-20 ส.ค. / 1-11 ก.ย. / 15-25 ก.ย. / 6-16 ต.ค. / 13-23 ต.ค.    

 
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมูิ 
23.30 น. นัดคณะพรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์P สายการบิน Qatar Airways 

เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรือตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ

 กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็
 รายการซรีีแ่ละไดม้กีารดำเนินการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี การ
เปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 
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วันทีส่อง โดฮา(กาตา้ร)์-โรม-นครวาตกิัน-พิพธิภณัฑน์ครวาติกนั (อติาล)ี 
02.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที่ QR837 
05.45 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่ใหท้า่นแวะเปลีย่นเครือ่ง  
08.45 น. นำทา่นออกเดินทางจากสนามบนิกรงุโดฮา โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที่ QR131 
13.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟมูชิิโน กรงุโรม ประเทศอติาลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่นครวาตกิัน ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ประทับของ
องค์ประมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” นำท่านเข้าชมพิพิธภณัฑน์ครวาติกนั Vatican Museum ที่สร้าง
มาตั้งเเต่ปี ค.ศ.1506 โดยพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่เริ่มก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
โดยเป็นเเหล่งรวบรวมวัตถุโบราณที่พระองค์ได้รับจากโบสถ์คาธอลิคในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้มี
ปริมาณของวัตถุโบราณจำนวนมากมายหลายล้านชิ้นที่มีความเก่าเเก่เเละสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะไฮ
ไลท์ของผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกหลายท่าน เช่น Michelangelo และ Raphael และภายในยังได้รับ
การตกแต่งอย่างสวยงาม พิพิธภัณฑ์วาติกันแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลิยสที่ 2 ในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 16 มีโบสถ์ซิสเตียเป็นห้องสุดท้ายที่โดดเด่นสะดุดตา บริเวณเพดานของพิพิธภัณฑ์ได้รับการ
ตกแต่งอย่างสวยงามโดดเด่นด้วยฝีมือของ Michelangelo และมีห้องพักที่ได้รับการตกแต่งโดย Raphael 
ซึ่งพพิิธภัณฑ์แห่งนี้มีหอศิลป์และห้องโถงรวมกันมากกว่า 54 ห้อง จนนับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว สำหรับห้องที่เป็นไฮไลต์อย่างห้อง Sistine Chapel นั้นเป็นห้องที่มีภาพวาดที่โด่งดัง
อย่าง The creation of Adam นอกจากห้องที่เป็นไฮไลต์นี้แล้วยังมีห้องอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ห้องอียิปต์ เป็น
ต้น หรือจะเป็นภาพวาดน้ำมันที่สวยงาม หรือจะเป็นผนังที่ได้รับการตกแต่งด้วยภาพผนังที่เป็นภาพแกะสลัก
นูนท่ีสวยงาม นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์ที่เรียกได้ว่าเป็นมุมมหาชนที่ไม่ว่าใครมาเยือนยังพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้จะพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด นั้นคือในส่วนของบริเวณบันไดวนที่สวยงามก่อนที่จะออกจากพิพิธภัณฑ์ 
โดยบันไดจะวนม้วนเป็นวงกลม โดยหากขึ้นไปบนสุดแล้วเมื่อมองลงมาก็จะเห็นบันไดม้วนวนลงไปครบทุกชั้นไล่
ระดับอย่างสวยงาม  

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูพาสต้าเบคอนกับซอสมะเขือเทศและอบซี่โครงหมูพร้อม
มันบดและสลัด พร้อมชิมเมนูของหวานทิรามิสุ ของหวานท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอิตาลี 

  จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั IH Hotels Roma Z3 หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วันทีส่าม กรงุโรม-เนเปิล้ส ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีอันมีเสน่ห์เรื่องทัศนียภาพ พืชผลท้องถิ่น และ

อาหารพื้นเมืองรสจัดจ้าน สู่เมอืงเนเปิล้ส ์หรอืในภาษาอติาเลีย่นเรยีกวา่ นาโปล ีNaples / Napoli เมืองหลวง
ของแคว้นกัมปาเนียและเป็นเมืองท่าท่ีสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลี เมืองเนเปิ้ลสห์รือนาโปลี เป็นเมืองใหญ่
อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่และมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต้ ตัวเมืองตั้งอยู่
ริมอ่าวนาโปล ีโดยเป็นพื้นท่ีบริเวณกึ่งกลางระหว่างภูเขาไฟวิสุเวียสและภูเขาไฟกัมปีเฟลเกรย์ ถือว่าเป็นเมืองที่
ร่ำรวยด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเเละมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งทางด้านศิลปะ เเละวัฒนธรรม
จนได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 เเละที่สำคัญก็คือที่เมืองเเห่งนี้เป็น
เเห่งเเรกที่เริ่มทำพิซซ่า จึงนับได้ว่าเป็นเมืองต้นตำรับของพิซซ่าอย่างเเท้จริง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชั่วโมง)  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตรุสัการบิลัด ีPiazza Garibaldi ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์จูเซปเป การิบัลดี 

วีรบุรุษในช่วงของการรวมชาติอิตาลี ซึ่งตั้งอยู่ปลายจัตุรัสและชื่อปิอัซซ่านี้ถูกตั้งขึ้นเพื้อเป็นเกียรติแก่เหล่า
วีรบุรุษนี้ นำท่านชมมหาวหิารดโูอโม่ Duomo di Napoli หรือ Naplas Cathedral เป็นมหาวิหารหลักของ
เมืองเนเปิลส์ และมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในภาคใต้ของอิตาลี ตัวมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 
13 เพื่อใช้บูชานักบุญ Januarius นักบุญหลักของเมือง ด้านในตัววิหารตกแต่งอย่างอลังการและมีความ 
งดงามประณีต นำท่านชมโบสถ์ San Lorenzo ซึ่งอยู่ใกล้กับ San Gregorio Armeno เป็นโบสถ์ที่น่าสนใจ
ที่สุดแห่งหนึ่งในเนเปิลส์ แล้วยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมืองที่สำคัญมากในชีวิตของชาวเนเปิลส์ 
ลักษณะของโบสถ์เป็นแบบโกธิกถูกแทนที่ด้วยสไตล์บาโรก ให้ท่านเดินชมเขตเมืองเก่า Centro Storico ที่มี
สถาปัตยกรรมในเเบบอาร์ตนูโว ให้ท่านถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมงดงามของโบสถ์แคปเพลลา ซานเซเวโร่ 
Capella Sansevero และประติมากรรมอันงดงามของโบสถ์เกสุนูโอโว่ Gesu Nuovo และถ่ายรูปกับภายนอก
ของพระราชวังเนเปิ้ลรวมถึงปราสาทเดลโดโว่ Castel dell’Ovo  

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูพิซซ่ามาร์เกอริต้า 
  จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ี่พกั Hotel Holiday Inn Naples หรอืระดับเทยีบเท่า 
 
วันทีส่ี ่  เนเปิล้ส-์เกาะคาปร-ีถ้ำบลกูรอตโต-้เนเปิล้ส ์
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อโดยสารเรอืไฮโดรฟอยลส์ู ่เกาะสวรรคค์าปรี Capri เป็นเกาะในทะเลติร์เร

เนียน ทางทิศใต้ของอ่าวเนเปิลส์ ในแคว้นกัมปาเนีย ประเทศอิตาลี เมืองหลักชื่อคาปรีซึ่งมีชื่อเดียวกับเกาะซึ่ง
เป็นสถานที่ตากอากาศยอดนิยมมาแต่สมัยโบราณ ในระหว่างสงครามนโปเลียน ถูกอังกฤษและฝรั่งเศสผลัด
กันเข้ายึดครองและกลับคืนเป็นของอิตาลีในปี ค.ศ.1813 นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นเรือเล็ก เพื่อเดินทางไปชม 
ถำ้บลกูรอ็ตโต ซึ่งอยู่ตอนเหนือของเกาะ ปากถ้ำมีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ำ ส่วนที่อยู่
เหนือน้ำจะสูงกว่าผิวน้ำเพียง 4 ฟุตเท่านั้น ซึ่งเรือเล็กจะเข้าไปในถ้ำได้เฉพาะเวลาน้ำทะเลลด แสงอาทิตย์ที่ส่อง
ผ่านน้ำเข้ามาจากปากถ้ำ จะทำให้น้ำในถ้ำมีสีฟ้าแปลกตาจึงได้ชื่อว่า บลกูรอ็ตโต ้

  **หมายเหตุ: การเข้าชมถ้ำ Blue Grotto ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเลในวันนั้นๆ (ไม่สามารถแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าได้)**  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเกาะคาปรี 
บ่าย นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าเพื่อนำท่านข้ึนชมความงามด้านบนของเมืองคาปรีที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม ร้าน

ขายของท้องถิ่น และให้ท่านชมสวนสวยออกุสตุส อดีตเป็นสวนของเศรษฐีชาวเยอรมัน เต็มไปด้วยดอกไม้
นานาพันธุ์และต้นไม้ใหญ่ และยังสามารถชมทัศนียภาพของท้องทะเลได้จากมุมน้ี มองเห็นเรือลำน้อยใหญ่
ต่างๆ อยู่เต็มอ่าว ถือเป็นภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่าน
เดินทางกลับสู่เมืองเนเปิ้ลส์  

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากนัน้นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Hotel Holiday Inn Naples หรอืระดับเทยีบเท่า 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&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%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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%81%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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วันทีห่า้  เนเปิล้-ซอร์เรนโต-้โปสติาโน-่อมลัฟี-ราเวลโล-่ซอรเ์รนโต ้
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมอืงซอรเ์รนโต ้Sorrento เมืองนางเงือก เมืองตากอากาศอันเงียบสงบ เป็นเมืองเล็กๆ อัน

เงียบสงบ ท้องฟ้าสีคราม น้ำทะเลใส อากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศริมชายฝั่งล้วนจะเป็นหน้าผาสูงสลับกับหาด
ทรายเล็กๆ มีภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตามีสีสันที่ไม่เหมือนที่ใด ทั้งบ้านเรือนสีสวยที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา 
ในขณะที่ร่มชายหาดสีสดกางเป็นแถวแนวอยู่เบื้องล่าง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หลังจาก
เดินทางถึงเมืองซอร์เรนโต้ นำท่านเปลี่ยนเป็นรถบัสคันเล็ก และเดินทางต่อสู่โปซตีาโน ่Positano เมืองที่ขึ้นชื่อ
ว่าสวยที่สุดของเหล่าเมืองริมชายฝั่งอมัลฟี โดดเด่นด้วยตึกอาคารสีเหลืองนวลและน้ำตาลอ่อนบนเนินเขา 
ภายในเมืองเป็นศูนย์รวมร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และที่พักต่างๆ เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดในแถบนี้ อีกทั้งยังมีโบสถ์สวยๆ และพิพิธภัณฑ์ ริมทะเลของเมืองโปซีตาโนเป็นท่ีตั้งของ
ชายหาดหลักๆ อยู่ 3 แห่งนั่นก็คือ หาด Positano Spiaggia, หาด Fornillo, หาด Arienzo และหาด San 
Pietro ที่ผู้คนนิยมไปเล่นน้ำ อาบแดด และทำกิจกรรมกลางแจ้ง  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางลัดเลาะชายฝ่ังทะเลที่เรียกว่าอมัลฟีโคสท ์Amalfi Coast ชายฝ่ังทางตอนใต้ของคาบสมุทร

ซอร์เรนตีเนของอิตาลี ซี่งได้รับการยกย่องว่าเป็นชายฝั่งที่สวยที่สุดในยุโรป โดยถนนจะมีความแคบและเส้นทาง
จะเลียบไปตามหน้าผาสูงชันจนถึงเมืองหลัก 3 เมือง คือ โปสิตาโน ่อมัลฟี และราเวลโล เส้นทางเลียบชายฝั่ง
และเมืองทั้งสามได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1997 ชมธรรมชาติอันงดงาม
กับบ้านเรือนที่ถูกสร้างอย่างลงตัวบริเวณผาสูงสู่เมอืงอมลัฟี เมืองที่เคยมีอำนาจทางทะเล สมญานามว่า 
Queen of Mediterranean แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองนีจ้ึงกลายเป็นเพียงเมือง
เล็กๆ มีประชากรราว 3 พันคน มีมหาวิหารใหญ่ที่สวยงาม มีระบบการปกครองเหมือนกับเมืองเวนิส คือเป็น
ระบบการปกครองโดยผู้ดำรงตำแหน่งดอจจ์ ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ต่อมาในปี ค.ศ.1131 อมัลฟีตกอยู่ภายใต้
การยึดครองของกษัตริย์โรเจอร์แห่งเนเปิ้ลส ์และต่อมาถูกชาวปิซ่ายึดครอง ให้ท่านผ่านชมพิพิธภัณฑ์กระดาษ 
เนื่องจากเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อการผลิตกระดาษแบมบาจิน่า เป็นกระดาษชนิดทีม่ีการผลิตในอัลมัลฟีมาตั้งแต่ยุค
กลาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมอืงราเวลโล ่Ravello เมืองริมทะเลอีกแห่งทางตอนเหนือของเขตชายฝั่งอ
มัลฟ ีในจังหวัดซัลเลอโน่ มีความสวยงามของทัศนียภาพท้ังสวนสวยงามและชายฝั่งทะเลที่มีช่ือเสียงบนควมม
สูงกว่าระดับน้ำทะเล 365 เมตร ผ่านชมความงามของอาคารต่างๆ เช่น Ravello Cathedral หรือ Duomo di 
Ravello โบสถ์สไตล์อิตาเลี่ยนที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1086 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในจัตุรัสโบสถ์ของราเวลโล่ ถ่ายรูป
กับโบสถ์ The Church of Annunciation โบสถห์ินอ่อนอาคารคู่แฝด ที่เป็นเอกลักษณ์ของราเวลโล่ และให้
ท่านชมความงดงามของศิลปะการผลิตจานเซรามิกและมีลวดลายงดงามที่มีช่ือเสียงที่สุดของราเวลโล่ ท่าน
สามารถเลือกซื้อได้เป็นที่ระลึก จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเมอืงซอรเ์รนโต ้

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Central Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วันทีห่ก  ซอรเ์รนโต-้ปอมเปอ-ีซอรเ์รนโต ้
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่เมอืงปอมเปอ ีPompei เมืองเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 550 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
จนกระทั่ง 80 ปีก่อนคริสต์ศักราช ปอมเปอีได้เป็นเมืองของอาณาจักรโรมัน ชาวโรมันผู้มั่งคั่งพากันสร้าง
บ้านพักตากอากาศตามชายฝั่งทะเลของปอมเปอีและบริเวณลาดเขาของภูเขาไฟวิสุเวียส ไม่นานปอมเปอีก็
กลายเป็นศูนย์กลางการค้าอันมั่งคั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านชมซากเมืองเก่าปอมเปอี ที่ได้
ถูกลาวาของภูเขาไฟวิสุเวียสถล่มทับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.79 ชมร้านค้า ตลาด ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ 
วิหารเทพอพอลโล่ จัตุรัสกลางเมือง และซ่องโสเภณี รวมถึงซากศพที่ถูกเถ้าถ่านของภูเขาไฟวิสุเวียสทับถม ที่
ยังคงสภาพเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้ด้วยการนำปูนพลาสเตอร์ฉีดเข้าไปในซากศพนั้น  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางกลับเมืองซอร์เรนโต้ มีเวลาให้ท่านอิสระเดินชมเมืองและถ่ายภาพงดงามของเมืองซอร์เรนโต ้ที่

มีชือ่เสียงในด้านทัศนียภาพของหน้าผาทะเล และเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการล่องเรือ ดำน้ำ ตกปลา 
ท่านสามารถเดินเล่นชมจัตุรัสใจกลางเมือง ศูนย์กลางทุกอย่างของร้านอาหาร ร้านค้า และวิวสวยๆ ซึ่งเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางมาเมืองซอร์เรนโต ้ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์นักบุญประจำเมืองซอร์เรน
โต ้ได้แก่ Saint Antonino และอนุเสาวรีย์กวีชาวอิตาเลียนคือ Torquato Tasso   

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Central Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วันทีเ่จ็ด  ซอรเ์รนโต-้โปเตนซา-บาร ี
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมอืงโปเตนซา Potenza (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ

ประเทศอิตาลีและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโปเตนซาในแคว้นบาซีลีกาตา อยู่ในเขตเทือกเขาแอเพนไนน์ ตัว
เมืองตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 819 เมตร โปเตนซาถือเป็นศูนย์กลางพาณิชย์ของแคว้นที่ถูกล้อมรอบด้วยเขต
เกษตรกรรมการผลิตประกอบด้วยด้านอาหารและเครื่องจักร เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี
ที่มีช่ือเสียง เดินชมเขตเมืองเก่าที่เคยผ่านช่วงเวลาของความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ่ายรูปกับ
โบสถ์ซานฟรานเชสโก้, โบสถ์เจอโรโด้ และ The Palazzo Loffredo เมืองเก่าที่ยังทรงคุณค่าถึงปัจจุบันและชม
ความงามของสะพานโรมัน Roman Bridge ที่พาดผ่านแม่น้ำบาเซนโต้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมอืงบาร ีBari (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองบารียังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ของอิตาลี ตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวันออกเฉียงใต้ของอิตาลีฝั่งเอเดรียติคจึงถือว่า
เป็นเมืองที่มีความสำคัญและเป็นประตูสู่ทะเลเอเดรียติค ในวันที่อากาศดีท่านสามารถมองเห็นเมืองดูบรอฟนิก
ในโครเอเชียในฝ่ังตรงข้ามของเมืองบารี ถ่ายรูปกับโบสถ์ซานนิโคลา ถือเป็นโบสถ์ใหญ่ใจกลางเมืองบารีที่สร้าง
ในปี ค.ศ.1197 ในแบบโรมาเนสก์ มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและการตกแต่งภายในที่หรูหราและ
ยังเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญของชาวโรมันคาธอลิคในยุโรปรวมถึงนิกายออร์ธอดอกซ์ ผ่านชมความสง่า
งามของอาคารปราสาทบารี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1100 โดยกษัตริย์โรเจอร์ที่ 2 โดยมีการออกแบบแบบด้ังเดิมมี
ลานกลาง หอป้องกันหลักสี่แห่งและล้อมรอบด้วยคูน้ำสามด้าน และนำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าของบารีที่มีถนน
ปูด้วยหินเล็กๆ มีความคดเคี้ยวไปมา สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ชมจัตุรัสเมอร์ซานไทล์ Piazza 
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Mercantile ถ่ายรูปกับอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตามีเสน่ห์น่ารัก มีบานประตูและหน้าต่างเป็นสีต่างๆ 
รวมถึงพุ่มไม้เรียงรายบนหลังคาอาคารบ้านเรือน    

คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง กับเมนูพาสต้าแบบอิตาเลี่ยน 
  นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Barion Hotel Congressi หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วันที่แปด บาร-ีชอ้ปปิง้ Castel Romano McArthurGlen Designer Outlet-โรม-สนามกฬีาโคลอสเซีย่ม 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ Castel Romano เอา๊ทเ์ลต็ในเครอืของ แมค็อาเธอรเ์กลนดไีซเนอรเ์อา๊ท์เล็ต (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 5 ชั่วโมง) 
กลางวนั  เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอา๊ท์เลต็ 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ทที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโรมและเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน 

สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีสินค้าแบรนด์เนมและพบกับโปรโมช่ันส่วนลดให้เลือกมากมายอาท ิ
เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน พบกับแบรนด์ช้ันนำต่างๆ มากมาย อาทิ 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 เป็นต้น จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่กรงุโรม นครหลวงแหง่
สาธารณรฐัอติาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง) นำท่านชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ของมหานครที่มีสีสันเฉพาะตัว 
ชมและถ่ายรูปภายนอกของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม สิง่ก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็น
สนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน  ก่อนนำท่านสู่บริเวณ น้ำพเุทรวี ่Trevi Fountain หนึง่ในสัญลักษณ์
ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three 
Coins in The Fountain ให้เวลาท่านได้เก็บภาพเป็นท่ีระลึก รวมถึงผ่านชมประตูชัยแห่งคอนสแตนติน Arch 
of Constantine โดยสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดของโรมันมี
ความสูงถึง 21 เมตร, อนุเสาวรีย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล หรือ Altare Della Patria อนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น
เกยีรติของวิกเตอร์เอ็มมานูเอ็ล พระราชาองค์แรกของอิตาลี ที่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และที่นี่ยังเป็น
อนุสรณ์ทหารที่กล้าหาญเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย  

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองกับเมนูแซลม่อนย่าง 
นำทา่นเข้าสูท่ีพ่กั Grand Hotel Palatino หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วันทีเ่กา้  กรงุโรม-อสิระเต็มวนั 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

อสิระเตม็วนั (ไมม่รีถโคช้ อาหารกลางวนัและอาหารคำ่ใหบ้รกิาร)  
ท่านสามารถเดินเที่ยวในตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิเช่น 
- วิหารแพนธีออน The Pantheon วิหารแห่งเทพทั้งปวงในสมัยโบราณโดยมีอายุมากกว่า 2,000 ปี นับเป็น

สิ่งก่อสร้างเดียวที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคโรมันและยังคงสภาพสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุด โดยวิหารหลังนี้
เป็นต้นแบบของการก่อสร้างอาคารแบบแพนธีออนในหลายประเทศทั่วยุโรป ปัจจุบันแพนธีออน 
กลายเป็นโบสถ์คริสต์และเป็นที่ฝังศพของราชวงค์อิตาลีหลายพระองค์และศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย อาทิ 
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ที่ฝังพระศพของพระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 กษัตริย์พระองค์แรกของอิตาลี และราฟาเอลศิลปินชื่อ
ก้องโลก 

- จัตุรัสนาโวน่า Piazza Navona หนึ่งในจัตุรัสที่จัดได้ว่าชื่อเสียงมากที่สุดและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี ที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา ทั้งน้ำพุสวยๆ ท่ามกลางอาคารที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส มีร้านอาหารและ
ร้านค้าและงานศิลปะมากมาย  

- ปราสาทซันตันเจโล Castel Sant’Angelo ครั้งหนึง่เคยเป็นปราสาทที่สูงที่สุดในกรุงโรม ต่อมาถูกเปลี่ยน
มาเป็นป้อมปราการโดยพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 3 เป็นป้อมปราการสำคัญของกรุงโรมในอดีต ปัจจุบันถูก
แปลงสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  

- Roman Forum ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของกรุงโรมที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรโรมัน  
- Galleria Borghese พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในกรุงโรม ตั้งอยู่ในสวนบอร์กิส เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ ที่

รวบรวมความงดงามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุ ศิลปะแบบเรอแนสซองส์หรือบาโรก 
- บันไดสเปน Spanish Step ที่ตั้งของโบสถ์ทรินิต้าที่จะต้องผ่านขั้นบันได 135 ขั้น ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสส

ปาญญ่า ปัจจุบันย่านบันไดสเปนเติบโตอย่างมาก นอกจากจะเป็นท่ีตั้งของโบสถ์และจุดชมวิวที่สามารถชม
ทัศนียภาพอันงดงามของกรุงโรมแล้ว ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม  
เขา้สูท่ี่พกั Grand Hotel Palatino หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วันทีส่บิ  โรม-สนามบนิ 
เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 อสิระใหท้า่นพกัผอ่นหรอืเดินเลน่ชมเมอืงตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอันสมควรนำทา่นเชค็เอา๊ทท์ีพ่กั แล้วเดินทาง

สูส่นามบนิลีโอนารโ์ดดาวนิช ีกรงุโรม เผือ่เวลาใหท้่านสำหรบัการทำคนืภาษี 
16.35 น.  นำทา่นออกเดินทางจากกรงุโรม โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR132 
22.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
วันทีส่บิเอด็ โดฮา-ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ  
02.20 น.  นำทา่นออกเดินทางสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่วบนิที่ QR836 
13.10 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
 กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็
 รายการซรีีแ่ละไดม้กีารดำเนินการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี การ
เปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 

 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการ
เดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุ่างๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมไิดร้ับแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

บรษิัทฯ ขออนุญาตทำการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ 
ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 
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อตัราคา่เดนิทางป ี2565  
10-20 ส.ค. / 1-11 ก.ย. / 15-25 ก.ย. / 6-16 ต.ค. / 13-23 ต.ค.    

 
 

**ไมร่วมคา่บรกิารด้านวซี่าและคา่บรกิารทา่นละ 4,500 บาท ชำระพรอ้มคา่ทัวรง์วดสดุท้าย ** 
 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุ่ำกว่า 7 ป ีเขา้พกัแบบไมม่ีเตยีงเสรมิ *** 

 
หมายเหต ุ
• อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อกำหนดและ

เงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
• เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund ตั๋วได้ 
• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้ง

ล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและ
ได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียด
ด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย** 

• เดินทางไปท่องเที่ยวอิตาลี จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากแบบ FFP2 หากไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
 
 
 
 
 

Southern Great of Italy 11D8N (QR) 
อตัราคา่บรกิาร (บาท) 

ก.ย. ส.ค. / ต.ค. 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 98,500 105,900 

ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,500 18,500 

ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ต้องการเดินทางพร้อมคณะทัวร์ ท่าน
ละ  

69,900 69,900 
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อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Qatar เส้นทาง สุวรรณภูมิ-โดฮา-โรม-โดฮา-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด 
• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 มี.ค.

2565 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน 

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 
กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางพร้อมคณะตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋ว
โดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• คา่ธรรมเนยีมการยืน่คำรอ้งขอวีซา่และบรกิารด้านเอกสารและการนดัหมายยืน่วซี่าทา่นละ 4,500 บาท ชำระพรอ้มคา่ทัวร์

งวดสดุทา้ย 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน

ด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำ

ที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์ 
• สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม

อาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่า 
บริการที่เกี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี่ยม หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 



SouthernGreat of Italy11D8N/QR, Aug-Oct2022  11 | P a g e  

 

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test หรือ ATK ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับมาตรการของ
ประเทศปลายทางและสายการบินนั้นๆ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงให้ดูประกาศจากทางภาครัฐและ
มาตรการของสายการบินนั้นๆ) 

• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ 
Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/ 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิด 
• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการ

และการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ) 
 
การชำระเงนิ 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเดินทาง 
การยกเลกิ 
1.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3.  หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.  กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

หมายเหต ุ 
• ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องเป็น

วัคซีนที่ประเทศอิตาลีให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ

ทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

https://tp.consular.go.th/
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• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลัก
เกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้
เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/
ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

• ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ 
เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

• ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

• กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน 
ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี
ความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้า
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ชมน้ัน ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่าง
การเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้
ชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการจอง (Reservation Fee) ไปแล้ว  

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• เมื่อทา่นตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

• หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสตม์าสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 

 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะได้เปน็ 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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1. หนงัสอืเดินทางมอีายไุมต่่ำกว่า 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
2. รปูถ่ายสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตร จำนวน 2 รปู เนน้

ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊ก
อายส์ ** 
 

3. สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื่นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย์ื่น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15-20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายตุ่ำกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
4. หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
5. สำเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
6. สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
7. สำเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
8. สำเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แล้ว  
 
9. หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

 *** การสะกดชือ่ นามสกลุของผูย้ื่นคำรอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอืเดินทาง มเิชน่นั้น 
สถานทตูจะไมร่บัพจิารณา (สำคญัมาก) *** 
- กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทท่ีทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า

ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) เป็นต้น 
- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, 

อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนงัสอืรบัรองความ
เปน็เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ำ่กวา่ 3 เดอืน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นที่วา่งงาน ไม่มรีายได ้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด  (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา  ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 

10. หลกัฐานการเงนิ   
- ใชส้ำเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตัว อพัเดทไมเ่กิน 7 วันกอ่นยื่นพรอ้มถ่ายสำเนายอ้นหลงั 6 เดอืนแสดงชือ่

เจ้าของบญัช ี โดยชือ่และนามสกลุตอ้งสะกดใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์ 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบัน 
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 

เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ 
ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็น
ต้น 
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- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูต 1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องทำ
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณ ี *** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิำเนา  

 
11. กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน 
ท่านนั้นจะต้องมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก   

                     
**************************************************************************************

********************* 



SouthernGreat of Italy11D8N/QR, Aug-Oct2022  17 | P a g e  

 

 
กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกับการยืน่ขอวซีา่เขา้ยโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกับความเป็นจรงิหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนนำเอกสารสง่ยืน่คำรอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอื
สถานทตูขออนญุาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และเสยีคา่ธรรมเนยีมในการยื่นวซี่า

ใหม ่
กรณุากรอกใหค้รบถ้วน อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชีพอสิระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแล้ว / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 
(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นี้และกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดในการสะกดตัวอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิความสะดวก

ตอ่การทำเอกสารออนไลน์ตอ่ไป) 
 

 
1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แต่งงานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไม่จดทะเบียน   ......... หย่า   ......... หม้าย 
 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

     ทีอ่ยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...............................................     โทรศัพท์บ้าน ................................................................... 
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 โทรศัพท์มือถือ................................................. อีเมลล์ ................................................................................  
5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานท่ีทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหัสไปรษณยี์ ............................. 
  

 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศัพท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยได้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันท่ี) 
 
    กรณีที่เคยได้วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 
    วีซ่าใช้เดินทางตั้งแต่วันที ่...................................... ถึงวันที่ ......................................... รวม ........... วนั 
   
    ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
 
    กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
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(กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

