
SOUTHERN ITALY 

BEST OF SICILY 

10 DAY 7 NIGHTS/TURKISH AIRLINES 

 เดนิทาง 10-19 เมษายน 2565 / หยดุยาวสงกรานต ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดเสน้ทางใหมท่ีไ่มซ่ า้ใคร อติาลใีต ้และ เกาะซซิลิ ี

โดยสายการบนิ Turkish Airlines บนิลงเกาะซซิลิ ี 
เกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุของอติาล ีร่องรอยอารยะธรรมกรกีโบราณ  

และการผสมผสานของยโุรปและอาหรบั ในบรรยากาศแบบเมดเิตอรเ์รเนยีน   

เทีย่วเมอืงมรดกโลกของอติาลใีต ้และเมอืง UNSEEN  

โคเซนซา   อลัเบโรเบลโล   มาเทรา   คาสเทลเมสซาโน 
ลดัเลาะชายฝั่งทะเลสดุโรแมนตคิ อมลัฟี ซาเลอรโ์น ซอรเ์รนโต  ้



รายการทวัร ์
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู 

20.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์U  สายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก และเอกสารแกท่า่น 

23.00 น. ออกเดนิทางสู ่อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK69  

สายการบนิ Turkish Airlines ใหน้ า้หนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิ่ม 

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่) สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

05.10 น. ถงึสนามบนิอสิตันบูล ประเทศตรุก ีแวะพักเปลีย่นเครือ่ง 
06.45 น. ออกเดนิทางอีกครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TK1393 
08.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกาตาเนยี-ฟอนตานาโรสซา  เกาะซซิลิ ี(Sicily) ประเทศอติาล ีน าท่าน

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทียุ่โรปชา้กวา่ประเทศไทย 4-
5 ช ัว่โมง ) (กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา)  
น าท่านเดินทางสู่เม ืองกานจิ (Gangi) ระยะทาง 116 กม.สุดยอดเมืองภูเขาแห่งอิตาล ี 
มภีเูขาไฟเอตนา (Etna) สงุ 3,350 เมตร เป็นววิดา้นหลังเมือง รวมไปถงึการกอ่สรา้งอาคารบา้นเรอืน
สไตลก์รกีโบราณบนเนนิเขา ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่16 น าทา่นเดนิเลน่ชมเมืองเกา่ทีแ่สนโร
แมนตคิ และเป็นหนึง่ในเมืองอันซนีของประเทศอติาล ี

 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 บา่ย น าทา่นชมเมอืงปาแลรโ์ม (Palermo) ระยะทาง 118 กม. เป็นทัง้เมืองเอกและเมอืงทา่ของเกาะซซิลิ ี

เกาะกลางทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  ทีเ่ชือ่มระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกเขา้ดว้ยกัน อีกทัง้เคยเป็น

ศนูยก์ลางของโลกยคุโบราณ มีทัง้โบราณสถานแบบคลาสสคิ และแบบแขกมัวรใ์นยคุศตวรรษที ่10 ปา

แลรโ์มไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของโลก รองจากคอนสแตนตโินเปิล อีกทัง้ยังเป็นศูนย์

รวมของวัฒนธรรมอีก 200 ปี จากการเขา้ยดึครองพวกนอรมั์น ท าใหเ้มืองน้ีงามสง่าทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

ยโุรป น าทา่นชมพระราชวงัหลวงปาแลรโ์ม (Palazzo dei Normanni)  พระราชวังทีง่ดงามตัง้อยู่

กลางเมืองปาแลรโ์ม เป็นมรดกตกทอดจากพวกนอรมั์น ซึง่เคยเป็นทีตั่ง้ของรัฐบาลซซิลิมีากอ่น ภายใน

มีหอ้งหับตา่งๆ สวยงามไปดว้ยภาพโมเสก ทีม่ีอทิธพิลของตะวันออก พรอ้มชมภาพวาดอันวจิติรภายใน 

พพิธิภัณฑห์ุน่ มีหนา้กากจากแอฟรกิาและของอนิโด แขวนอยูบ่นผนังมากมาย  จากนัน้ชมมหาวหิาร

แหง่เมอืงปาแลรโ์ม (Cattedrale Di Palermo)  ไดร้ับการยกยอ่งว่าเป็นสดุยอดสถาปัตยกรรมไบ

เซนไทน์แหง่หนึง่ของโลก ตัง้อยูบ่นยอดเขากลางใจเมอืง สรา้งดว้ยศลิปะแบบกอธคิสไตลก์าตาโลเนีย 

ภายในตกแต่งงดงามอลังการ สรา้งอุทิศแด่พระแม่มารี งานก่อสรา้งส่วนใหญ่บังเก ิดขึ้นในราว

ครสิตศ์ตวรรษที ่15–16 ตกแตง้ดว้ยโมเสกทองอร่ามงามตาใหญ่อันดับ2ของโลก รองจาก Hagia 

Sophia ทีต่รุก ีโมเสกภายในวหิารน้ีใชเ้วลาสรา้งแค ่8ปีเทา่นัน้ สว่นเพดานวหิาร มีสสัีนสดใสมาก สว่น

แทน่พธิ ีเป็นรปูพระเยซอัูนใหญ ่เป็นโมเสกรปูพระเยซกู าลังใหพ้ร ก าแพงโดยรอบวจิติรตระการตา  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่ HOTEL MERCURE PALERMO CENTRO ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
  

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

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมสสนิา่ (Messina) ระยะทาง 227 กม. เมืองทันสมัยตัง้อยูบ่นเทอืกเขาเปโลรี

ตานี  ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของแควน้ปกครอง
ตนเองซซิลิ ีอยูห่า่งจากชอ่งแคบเมสซนีา ช่องแคบที่กัน้เกาะกับแผ่นดนิใหญ่ไปเพียง 5 กโิลเมตร
เทา่นัน้ มีสถานทีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจ เชน่ มหาวหิารเมสซนิา,ลานน ้าพุออรอิอน,โบสถซ์านอันนุนเซยีตา 
เดอ ิคาตาลาน,ิประตพูอรต์ตากราเซยี,ภเูขาไฟเอตนา เป็นตน้ น าทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงทีม่ีความงามทาง
ธรรมชาต ิของทัง้ชายหาด ทะเล และภเูขาไฟ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวั 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเตารมนิา่ (Taormina) ระยะทาง 57 กม. เมืองตากอากาศเก่าแก่สวยงาม 

ตัง้อยูช่ายฝ่ังทะเลไอโอเนียนของเกาะซซิลิี  ตัวเมืองอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 204 เมตร เคยเป็น

ศนูยก์ลางของอาณาจักรไบเซนไทน์บนเกาะซซิลิ ีและเป็นเมืองทีส่รา้งบนเขา บา้นเรอืนและรา้นอาหาร

ตกแตง่สวยงาม ถอืเป็นเมืองชนบทตอนใตข้องอติาลทีีน่่ารืน่รมยท์ัง้อากาศแสนสบาย  น าทา่นชมโรง

ละครกรกีแหง่เตารมน่ิา เป็นอนุสรณ์สถานของเมือง สรา้งบนยอดเขาทอรัส นับว่าเป็นชัยภูมิที่ดีที่สุด 

อายเุกา่แกก่ว่า 2,300 ปี สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการใชธ้รรมชาตผิสมผสานผนวกกับศลิปะใหดู้โดดเด่น มี

ขนาดใหญเ่ป็นอันดับสองของชชิลิ ีในอดตีเคยบรรจุผูช้มไดถ้งึ 5,400 คน ทกุวันน้ีโรงละครน้ีเป็นแหล่ง

ดงึดดูความสนใจของนักทอ่งเน่ืองจากถูกใชเ้ป็นสถานที่ จัดงานแจกรางวัล "David di Donatello" 

ส าหรับวงการภาพยนตรอ์ติาเลยีนมาหลายตอ่หลายปี รวมทัง้ยังมีการแสดงละครเวท ีจัดคอนเสริ์ตซมิ

โฟน่ี บัลเลต่ ์จัดตลอดชว่งตลอดฤดรูอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

  
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่ HOTEL SPLENDID TAORMINA ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
  

 



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

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคเซนซา (Cosenza) ระยะทาง 240 กม. เมืองเล็กๆในภมูภิาคคาลาเบรยี

(Calabria) ตัง้อยูใ่นสว่นทีม่ีหบุเขารายลอ้มมทัีง้ภเูขา และเนนิเขาผสมผสานกันในพื้นที ่มีทัศนียภาพ

ทีส่วยงาม เป็น 1 ใน 5 เมืองของจังหวัดคาลาเบรยีทีโ่ดดเดน่ ในดา้นศลิปะ และการศกึษา มีสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ีชือ่เสยีงเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจ พพิธิภัณฑ ์และอนุสาวรยี,์ จัตรุัสสวยงาม

ประจ าเมืองรายลอ้มดว้ยสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์น าทา่นชมโบสถเ์กา่แกข่องเมืองโคเซนซา 

(Duomo of Cosenza) โบสถเ์กา่แกข่องเมืองโคเซนซา ซึง่เป็นศนูยก์ลางประวัตศิาสตรข์องเมือง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอลัเบโรเบลโล (Alberobello) ระยะทาง 233 กม. ตัง้อยูใ่นแควน้ปูลยา ทาง

ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องอติาล ีเป็นเมืองทีอ่ยูเ่กอืบปลายเกอืกของอติาล ีจงึมีทะเลลอ้มรอบอยูใ่กล ้ๆ  

เดนิทางถงึเมืองอัลเบโรเบลโล น าท่านชมหมู่บา้นกระโจมหนิ (Trulli Village)หมู่บา้นเก่าแก ่

รปูทรงแปลกตา มีเอกลักษณ์ทางดา้นสถาปัตยกรรมซึง่มีหลังคาบา้นเป็นรปูทรงกรวยเกอืบทกุหลัง ถา้

เดาจากรปูรา่ง อาจคดิว่าอยูท่ีอ่าฟรกิาเป็นแน่ แตท่ีแ่ทมั้นอยูใ่นอติาลี การทีม่ีรปูทรงแบบน้ี ทีจ่รงิก็มีเคา้

โครงมาตัง้แตส่มัยโบราณ เพราะเป็นบา้นทีม่ีววัิฒนาการการตัง้ถิน่ฐานของคนแถบ Greece, Egypt, 

Sardinia and Sicily รอบ ๆ  ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียมมีการตัง้บา้นเรอืนแบบน้ีมาตัง้แต่ราวศตวรรษที่ 14-

15 การทีบ่า้นเมืองดโูบราณ ๆ นัน้ เพราะวัสดทุีใ่ชส้รา้งบา้นเขาใชวั้สดุจากธรรมชาต ิที่หาไดร้อบ ๆ 

น่ันเอง และการกอ่สรา้งก็งา่ย ๆ  ไม่สลับซับซอ้น แตก่็ยังไม่วายมีต านาน เกีย่วกับการกอ่สรา้งรปูแบบน้ี

ว่า  เกดิจากการตัง้กฎของ Count of Conversano ที่เป็นผูม้ีอ านาจในการควบคุมการก่อสรา้งใน

สมัยกอ่น เขาออกกฎใหก้ารกอ่สรา้งในยคุนัน้ ใชห้นิเรยีงซอ้นกัน โดยไม่ใชปู้นกอ่ เพื่อใหง้่ายตอ่การรื้อ

ถอนเพื่อหลักเลีย่งการเสยีภาษี เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของบา้นแถบเมดเิตอรเ์รเนียนน้ีคอื การใชส้งี่าย ๆ 

ดว้ยสขีาวเพียงสเีดยีว ไม่นยิมความแตกตา่งโดดเดน่ทีต่อ้งไม่เหมือนใคร หมู่บา้นทัง้หมู่บา้นจงึมีความ

เป็นเอกลักษณ์โดดเดน่ เป็นภาพรวมทีน่่าชม และแปลกตามาก 

อสิระรบัประทานอาหารค ่า เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวั 
พกัที ่ HOTEL ASTORIA ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงมาเทรา (Matera) ระยะทาง 69  กม. เมืองโบราณเล็ก ๆ ทางตอนใตข้อง

อติาลทีีน่อ้ยคนนักจะรูจั้ก เป็นอีกทีห่นึง่เมืองทอ่งเทีย่วทีม่ีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์ ซึง่ตัง้อยู่ใน

แควน้บาซลีกีาตา (Basilicata) ของประเทศอติาล ี เมืองมาเทราไดร้ับขนานนามว่าเป็นเมอืงใตด้นิ 

หร ือเมืองมนุษย์ถ ้า  เมือง น้ีสร า้งอยู่ในหิน และผู ค้นอา ศัยอยู่ในบ า้นหินโบราณที่เป็นถ ้ า                                 

ทีเ่รยีกว่า ซาสซ ี(Sassi) มานานหลายศตวรรษ ซึง่องค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก 

เดนิทางถงึเมืองมาเทราน าทา่นชมเมืองมาเทรา เมืองน้ีจะมสีองสว่นคอืสว่นเมืองเกา่  และสว่นเมืองใหม่

ทีรั่ฐบาลพยายามอพยพผูค้นใหม้าอยูท่ีเ่มอืงใหม ่แตก่็ยังมีพลเมอืงบางสว่นยังคงอาสัยอยูใ่นถ ้าหนิ ของ

เมืองเกา่ น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่สัมผัสชวีติ ทา่มกลางเขาวงกตทีม่ีทางเดนิขนาดเล็กทีปู่ดว้ยหนิ บันได

สูงชัน และถนนที่คดเคิย้ว  ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอันแสนเก่าแก่ ไม่มี

สถาปัตยกรรม หรอืพระราชวังทีส่วยงามใด ๆ มีแตบ่า้นชอ่งทีม่ีอยูต่ามถ ้าทีเ่รยีกกันว่า ซาสซ ี(SASSI) 

และโบสถร์ปูเปสเตรยีน ทีข่ดุไวต้ามโขนหนิในยคุกอ่นประวัตศิาสตร์ ยูเนสโกไดก้ าหนดใหเ้ป็นถิน่

ฐานทีม่วีฒันธรรมทีค่วรเก็บรกัษาจนไดข้ ึน้เป็นมรดกโลก  น าท่านเขา้ชมบา้นถ า้หนิ (Casa 

Grotta Di Vicosolitatio) สัมผัสความเป็นอยูข่องมนุษยถ์ ้าแหง่เมืองน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาสเทลเมสซาโน (Castelmezzano) ระยะทาง 84 กม. เป็นเมืองเล็ก ๆ 

ทีตั่ง้อยูใ่นจังหวัดโพเทนซา่ (Potenza) เมอืงนีถู้กจดัใหเ้ป็นหนึง่ในเมอืงทีส่วยทีสุ่ดในประเทศ

อติาล ี สรา้งอยูใ่นหบุเขา เป็นหนึง่หมู่บา้นทีม่ีสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ มีประชากรอาศัยอยู่ ประมาณ 

900 คน  แรกเดมิเป็นถิน่ฐานของชาวกรกีราวศตวรรษที ่5-6  แตก่ารเขา้ไปชมเมืองแสนสวยแหง่น้ีก็ไม่

ธรรมดาตอ้งลอดผ่านอโุมงค ์ขา้มชอ่งเขา เพื่อเขา้สูด่นิแดนทีน่่าคน้หาแหง่น้ี น าทา่นเทีย่วชมยา่นเมือง

เก่าที่สวยงานและมีบา้นเรือนที่แปลกตา ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่เมอืงโพเทนซ่า 

(Potenza) ระยะทาง 35 กม.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่ HOTEL GRANDE ALBERGO POTENZA ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

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

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซาเลอรโ์น (Salerno) ระยะทาง 104 กม.อีกหนึง่เมืองทา่ของอติาลตีอนใต ้
อันเป็นทีน่ยิมในการมาพักผ่อนตากอากาศของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเดนิอิสระท่านเดนิเล่น
พักผ่อนชมเมือง เมืองทีด่สูงบ เรยีบง่ายรมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางลัดเลาะชายฝ่ังทะเลทีเ่รยีกวา่ อมลัฟ่ีโคสท ์(Amafi Coast) ชายฝ่ังทางตอน
ใตข้องคาบสมุทรซอรเ์รนตเีน ของอติาล ี(Sorrentine Peninsula) ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นชายฝ่ังที่
สวยทีส่ดุในยโุรป โดยถนนจะแคบมาก และเสน้ทางจะเลยีบไปตามหนา้ผาสูงชัน จนถงึเมืองหลัก 3 
เมือง คอื โพสติาโน อมัลฟ่ี และ ราเวลโล  เสน้ทางเลยีบชายฝั่งและเมอืงท ัง้สามไดร้บัการอนุรกัษ์
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.1997 ชมธรรมชาตอัินงดงามกับบา้นเรือนที่ถูก
สรา้งอยา่งลงตัวบรเิวณผาสงูสูเ่มอืงอมลัฟี (Amalfi) ระยะทาง 25 กม. เป็นเมืองทีเ่คยมีอ านาจทาง
ทะเล สมญานามวา่ QUEEN OF MEDITERRANEAN  แตต่อ่มาคาดวา่เกดิแผน่ดนิถลม่จมหายไปใน
ทะเลเมืองน้ีจงึกลายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ  มีประชากรราว 3 พันคน  มีมหาวหิารใหญท่ีส่วยงามเมืองน้ีมี
ระบบการปกครองเหมือนกับเมืองเวนีส  กลา่วคือเป็นระบบการปกครองโดยผูด้ ารงต าแหน่ง ดอจจ์ 
(DoggD)  ซีง่มาจากการเลอืกตัง้ ตอ่มาในปี ค.ศ.1131  อมัลฟีตกอยูภ่ายใตก้ารยดึครองของกษัตรยิโ์ร

เจอร ์แหง่เนเป้ิล และตอ่มาก็ถกูชาวปิซา่ยดึครอง  น าทา่นชมวหิารแห่งนกับุญแอนดรูว ์(Amalfi 
Cathedral)  ซึง่เปรยีบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองอมัลฟี  อีกทัง้ยังไดร้ับการกล่าวขานว่ามีความ
งดงามมากทีส่ดุอีกดว้ย โดยวหิารแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้อย่างยิง่ใหญ่เพื่อเป็นเกียรตแิก่ นักบุญแอนดรูว์ 
(Saint Andrew) โดยสรา้งขึน้ตามศลิปะสไตลอ์าหรับ – นอรแ์มน โรมาเนสท์ ดา้นหนา้ของวิหารถูก
ประดับตกแตง่แบบโมเสกอยา่งวจิติรงดงาม  และบรเิวณทีเ่ป็นไฮไลทข์องทีน่ี่คอื บรเิวณบันไดขนาด
ใหญส่ไตลล์อมบารด์ – นอรแ์มน (LOMBARD – NORMAN STYLES) ทีจ่ะเป็นหนทางน านักทอ่งเทีย่ว

ไปพบกับความโอ่อ่าและวจิติรตระการตาภายในวหิารแหง่น้ี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซอรเ์รนโต ้(Sorrento) น าทา่นชมเมืองซอรเ์รนโต ้เมืองตากอากาศ

เล็ก ๆ รมิอ่าวเนเป้ิล แตช่ือ่เสยีงของเมืองในฐานะเมืองทอ่งเทีย่วของอติาลนัีน้ไม่ไดเ้ล็ตามขนาดของ

เมือง ตัวเมืองตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงู และไลร่ะดับลงมาตามความลาดชนัจนลงมาถงึระนาบเดยีวกนักับหาด

ทรายสเีทาทีไ่ดรั้บการจัดระเบียบไวอ้ยา่งเรยีบรอ้ย และมีชายฝ่ัง Amalfi ทีเ่ลยีบรมิทะเลไปตามหนา้ผา

ยาวถงึ 50 กม.น าทา่นชม จตุัรสัทาซโซ่ (Piazza Tasso) ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางเมอืง เป็นจัตรุัสทีเ่ต็ม

ไปดว้ยสสัีนของรา้นรวงทีตั่ง้เรยีงรายตลอดสองขา้งทางของถนนสายทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นชอ้ปป้ิงสตรทีอันมี

ชือ่เสยีงของเมอืงซอรเ์รนโต ้ พรอ้มทัง้ยังไดช้มวถิชีวีติของผูค้นพื้นเมืองทีน่ยิมมาน่ังจบิกาแฟ หรอืมา

น่ังพูดคยุสังสรรคก์นัในรา้นอาหาร น าทา่นชมบรเิวณโดยรอบจัตรัุสทาซโซ ่ทีเ่ต็มไปดว้ยโบสถ ์วหิาร ที่

มีความโดดเดน่งดงามเป็นเอกลักษณด์ว้ยรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบบารอค อสิระทา่นเดนิเลน่ชมเมือง

หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่ GRAN PARADISO ART SORRENTO ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปอมเปอ ี(Pompeii) ระยะทาง 27 กม.  ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องคาบสมุทร
อติาล ีบรเิวณรมิอ่าวเนเปิลส ์เมื่อ 2,000 กว่าปีกอ่น ปอมเปอีเป็นเมืองเกา่ทีเ่จรญิ รุง่เรอืงอยา่งมาก ใน
ยคุกอ่นครสิตศั์กราชเมืองปอมเปออียูภ่ายใตอ้ทิธพิลของกรกีเรือ่ยมากระท่ังราว 80 ปีกอ่นครสิตศั์กราช
จงึถกูยดึครองเป็นอาณานคิมของอาณาจักรโรมัน เดนิทาง ถงึเมืองปอมเปอ ี น าทา่นเขา้ชมเมืองโบราณ
ปอมเปอี  ที่ถูกปกคลุมไวด้ ว้ยลาวาเมื่อครั ้งเก ิดการระ เบิดครั ้ง ใหญ่ของภูเขาไฟ วิสุเวียส 
(MT.VESUVIUS) ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 622 ซึง่ลาวาทีทั่บถมกนันัน้หนาถงึ 6 – 7 เมตร ท าใหเ้มืองน้ี
หายไปทั่วเมือง ปัจจุบันมีการขุดคน้พบ 3 ใน 4 ส่วนของเมืองทัง้หมด จากการตัง้ใจขุดคน้ซากที่
คอ่นขา้งจะสมบรูณ์ของผูค้น สัตว์เลีย้งตา่ง ๆ ทีเ่หมือนถกูหยดุอยูก่ับที ่ผ่านกาลเวลาอันยาวนาน ทียั่ง
บ่งบอกถงึความเจรญิในยคุนัน้ไดเ้ป็นอยา่งดวี่าเคยมีฐานะเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ทีแ่น่นขนัดไปดว้ย

รา้นคา้ ตลาด และหอ้งแถว สนามกฬีา โรงละคร วิหาร โรงอาบน ้าสาธารณะ หอนางโลม โรงแรม  
หลังจาก การขดุส ารวจ ภาพชวีติของชาวโรมันกวา่สองพันปีไดป้รากฏแกส่าธารณะชน เชญิสัมผัสไดถ้งึ
ชวีติทีห่รหูราในปอมเปอี และพลังอ านาจของธรรมชาต ิทีไ่ม่มีใครคาดคดิและไม่อาจหลีกหนีไดท้ัน  
ดว้ยความมหศัจรรยข์องปอมเปอีท าใหเ้มืองแหง่น้ี  ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเ ป็ น ม ร ด ก โ ล ก จ า ก
องคก์ารยูเนสโก เมือ่ปีค.ศ. 1997 นอกจากน้ีทีน่ี่ยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง ยอดนิยมของ
ประเทศอติาล ีทีม่ีผูม้าเยอืนมากกว่า 2 ลา้นคนตอ่ปี 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนาโปล ี(Napoli) หรอื เนเป้ิล ระยะทาง 26 กม. น าทา่นเทีย่วชมเมืองนาโปล ี

เมืองหลวงของแควน้กัมปาเนีย    อยูท่ีช่ายฝ่ังดา้นตะวันตกของอติาล ีตดิกับอ่าวเนเปิลส์ ก ึง่กลาง

ระหว่างพื้นทีภ่เูขาไฟ 2 แหง่ คอื ภเูขาไฟวิสุเวียสและกัมปีเฟลเกรย์ และถือเป็นเมืองท่าของเรือ

ส าราญทอ่งเทีย่วในเขตเมดเิตอรเ์รเนียนที่ส าคัญ มีชื่อเสียงในดา้นความร ่ารวยทางประวัตศิาสตร ์

ศลิปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การท าอาหาร เป็นเมืองที่มีบทบาทส าคัญใน

คาบสมุทรอติาลมีาตลอด 2,800 ปี นับแตก่อ่ตัง้เมืองขึน้มา โดยเป็นทา่เรอืทีม่ีความส าคัญมากที่สุด

แหง่หนึง่ในยโุรป น าทา่นชมโบสถด์โูอโมแ่หง่เนเป้ิล ประจ าเมอืงทีศั่กดิส์ทิธซ์ ึง่จะเกดิปาฏหิารยใ์นทกุ

เดอืนกย.ของทกุปีเป็นทีนั่บถอืของชาวอติาเลยีน ชมยา่นการคา้ทีเ่กา่แกช่มความเป็นอยูข่องชาวเน

เป้ิล ชมยา่นการคา้ และยา่นเมืองเกา่ของเมืองนาโปล ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกาแซรต์า (Caserta)  ระยะทาง 36 กม.  น าทา่นเทีย่วชม

พระราชวงักาแซรต์า (Reggia Di Caserta) พระราชวงัทีใ่หญท่ีสุ่ดในศตวรรษที1่8 (บรเิวณ

ดา้นนอก)  ตัง้อยูท่ีเ่มืองกาแซรต์ากอ่นถงึนาโปล ีสรา้งโดยพระเจา้ชารล์ที ่7 แหง่เนเปิลส ์ซึง่ตอ่มา

ไปเป็นกษัตรยิข์องสเปน (ชารล์ที3่ของสเปน) สถาปนกิผูอ้อกแบบคอื Luigi Vanvitelli  พระราชวัง

สรา้งขึน้ปี 1752 ในสถาปัตยกรรมแบบบาโรค มีหอ้งทัง้หมด 1,200 หอ้ง มีบันไดขนาดใหญ ่34 แหง่ 

ตัวอุทยานมีคลองสง่น ้ายาว 38 กม.ทีน่ าน ้ามาจากแหลง่น ้าพุใตด้นิ ส่งน ้ามาอุทยาน และต่อไปยัง

บา้นเรอืนประชาชน(ในเขตเมืองเกา่) รวมถงึโรงงานผลติผา้ไหม ทีน่ี่ข ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกของ

ยเูนสโกเมื่อค.ศ. 1997 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูก่รุงโรม (Rome) ระยะทาง 199 กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

วนัทีแ่ปด  อสิระเต็มวนัในกรุงโรม                                                                              (B/-/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีก่รุงโรม ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไม่มบีรกิารรถบสั 

และอาหาร) หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิีการเดนิทางเบือ้งต้น ท ัง้นีท้่านควรเตรียมความ

พรอ้ม และวางแผนการเดนิทางลว่งหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของ

ทา่น 

พกัที ่ HOTEL BARCELO ARAN MANTEGNA ROME ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ กรุงโรม – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท – สนามบนิกรุงโรม – สนามบนิอสิตนับูล           (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นชมกรุงโรม (Rome) เมืองทีม่ีประวติศิาสตรย์าวนานกว่า 2,500 ปี เป็นศูนย์รวมของสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีม่ีชือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก และสถาปัตยกรรมทีส่วยงามอลังการมากมาย เดนิเลน่ชมเมือง
บรเิวณ จตุัรสันาโวนา (Piazza Navona) เป็นศนูยร์วมของสารพัดสิง่ทัง้รา้นอาหาร นักดนตรี นัก
มายากลขา้งถนน ศลิปินวาดรปูเหมือน และทีส่ าคัญคอื เดมิทีท่ีต่รงน้ีเป็นสนามกฬีา แข่งมา้ ของชาว
โรมัน ถนนทีอ่ยูบ่รเิวณโดยรอบคอื ลูว่ ิง่ของมา้บรเิวณน้ีมนี ้าพุทีส่ าคัญ 3 แหง่ เป็นผลงานของศลิปินนัก
แกะสลักชือ่ดัง Gian Lorenzo Bernimi ตรงกลางลานจะเห็นเสาโอบลิสิก ์(Obelisk) รอบ ๆ เสาจะเป็น 
น า้พุแหง่สีม่หานท ี(Fountain Of the Four Rivers)  ซึง่แตล่ะมุมจะมีรปูปั้น ซึง่แทนแม่น ้าใหญ่
จาก 4 ทวีป ไดแ้ก ่คงคา ดานูป ไนล์ และพลาตา้ (ในอเมรกิารใต)้ น าท่านถ่ายภาพกับน า้พุเทรว ี
(Trevi Fountain) งานประตมิากรรมของเทพนยิายกรกี ทีม่าของบทเพลง “ทรคีอยน์ อนิ เดอะ ฟาวน์
เทน” ทีเ่ชือ่กันว่า หากทา่นโยนเหรยีญลงในน ้าพุแลว้ ทา่นจะได ้กลับมาเยอืนกรงุโรมอีกครัง้  จากนั้น
ทา่นชอ้ปป้ิงยา่นบนัไดสเปน (Spanish Steps) บนถนนคอนดอตต ิ ยา่นชอ้ปป้ิงขึน้ชื่อของอิตาล ี
เป็นบันไดที่กวา้งและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั ้นบันไดทั ้งหมด 138 ขั ้น ที่ลอ้มรอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมอันสวยงามแลว้จัตรุัสแหง่น้ียังตอ่ตรงกับถนน VIA CONDOTTI ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์
เนมมากมายทัง้ Dior, Prada, Gucci, Amarni, Versace, Valentino, Fendi, Ferragamo, Cartier, 
Bulgari เป็นตน้ เรยีกไดว้่าเป็นสถานทีท่ีม่ีชวีติชวีามากอีกแหง่หนึง่ของอติาล ี  

***แนะน าใหท้า่นลองชมิ ไอศครมีเจลาโต (Gelato) ไอศครมีขึน้ชือ่ทีท่า่นไม่ควรพลาดเมื่อมาถงึ
อติาล*ี**  
****กฎเกณฑท์ีส่ าคญัของการมาน ัง่ทีบ่นัไดแหง่นี ้คอื หา้มกนิไอศกรมี! เน่ืองจากบันไดสเปน
เป็นอกีหนึง่ฉากทีถ่า่ยท าในภาพยนตรช์ือ่ดัง (ปี 1953) เรือ่ง Roman Holiday ท าใหห้นุ่มสาวหลายคู่
เลยีนแบบคูพ่ระเอกนางเอก ทีม่าน่ังจู๋จีก๋นิไอศกรมีกันอยา่งมากมาย จนท าใหบั้นไดเปรอะเป้ือนสกปรก 
และตอ้งออกกฎหมายหา้มจนถงึทกุวันน้ี                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม มหาวหิารแพนธอีอน (Pantheon)  วหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาเหลา่ทวยเทพของ

กรกีโบราณ ออกแบบโดยมารคั์ส ซพิชานอัิส  เดมิสรา้งขึน้ตัง้แต ่27 ปีกอ่นครสิตศักราช ตอ่มาถกูไฟ

ไหมแ้ละไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 118  และเป็นวิหารยุคโรมันที่เก่าแก่ที่สุดและคงสภาพ



สมบูรณ์เกอืบทัง้หมดมาจนถงึทกุวันน้ี ความน่าทึง่ของวหิารน้ีคอื การออกแบบดา้นหนา้ของวิหารที่

เป็นเสากับหนา้จ่ัว แตห่ลังคาถกูออกแบบเป็นโดมครอบอาคารทรงกลม รวมทัง้ความสูงจากพื้นถงึ

ชอ่งตา (Oculus) บนเพดาน และเสน้ผ่าศนูยก์ลางของโดมดา้นในเทา่กัน 43.3 เมตร  เอกลักษณ์ที่

หลายคนรูจั้กคอื ชอ่งโหวก่ลางหลังคาโดมทีใ่ชเ้ปิดรับแสงแตก่็มีการเจาะรเูล็ก ๆ บนพื้นเพื่อเป็นการ

ระบายน ้าฝนทีต่กเขา้มาในวหิารดว้ย วหิารแพนธอีอน ยังเป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอมมานู

เอล ที ่2 และราฟาเอล ศลิปินชือ่กอ้งโลกอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูจ่ากนัน้นาทา่น

เดนิทางสู่ Castel Romano Outlet  ระยะทาง 25 กม. เครือของ McArthurGlen Designer 

Outlet อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัเอ๊าทเ์ล็ตทีอ่ยูไ่ม่ไกลจากกรงุโรมและเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ ่

มีรา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดังตา่งๆ จากทกุมุมโลก มีสนิคา้แบรนด์เนมและพบกับ

โปรโมชั่นสว่นลดใหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ของตกแตง่บา้น พบกับแบ

รนด์ชัน้น าต่างๆ 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. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุโรม ระยะทาง 30 กม. 

19.45 น.     ออกเดนิทางสู ่อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK1864 

23.30 น. ถงึสนามบนิอสิตันบูล แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 
 

วนัทีส่บิ สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                          

01.45 น.     ออกเดนิทางอีกครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TK68 

15.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัทา่นละ 3,000 บาท 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหท้ปิหวัหนา้ทวัรช์าวไทยไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ :  รายการทวัรอ์าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

 คา่รถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-สง่ จากสนามบนิ-โรงแรมทีพั่ก  

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

 โรงแรมทีพั่ก 7 คนื ตามทีร่ะบุในรายการ (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 

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุม้ครองตามเงื่อนไข

กรมธรรม์  

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ า่กว่า 1 ปี ไม่สามารถท าประกันการเดนิทางได ้

-กรมธรรม์น้ี ไม่คุม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตานี ยะลา นราธวิาส 

 คา่บรกิารน า้ดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์่าเชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× วซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี ราคาทา่นละ 5,000 บาท 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3,000 บาท 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย (ตรวจทีต่่างประเทศ ราคาประมาณทา่นละ 

100 ยูโร)  

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสือเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพั่ก 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอายุ  

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุ  

2 -12 ปี  
พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายุต า่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

10-19 เม.ย. 2565 
หยุดสงกรานต ์

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



× คา่ธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 

กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศอติาล ียงัไมร่บัรองการฉดีวคัซนีบางยีห่อ้ 

พาสปอรต์ : จะตอ้งมีอายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หาก

ไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

→เงือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

 

 มดัจ าทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยนืยันการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ านวน 54,900 บาท ช าระภายในวนัที ่10 ม.ีค.2565 ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทาง 10-19

เมษายน 65 

 

 กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไม่ช าระคา่มัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่

 - หากไม่ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 10-19 เมษายน 65 ภายในวันที่ 10 ม.ีค.

2565 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของทา่นและคนืเงนิจ านวน 15,000 บาท  

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่ 

- คา่มัดจ าบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มัดจ าโรงแรมทีพั่ก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็น 

- คา่วีซา่และคา่บรกิารยืน่วีซา่ (ถา้มี)  

 เมื่อทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล  

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมื่อทา่นออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์

ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก*์** 



บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังน้ี  

 ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 10-19 เมษายน 65  ยกเลกิกอ่นวันที ่11 มี.ค. 2565  คนืเงนิจ านวน 15,000 

บาท  

 ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 10-19 เมษายน 65  ยกเลกิระหว่างวันที ่11-25 มีนาคม 2565  คนืเงนิจ านวน 
51,900 บาท 

 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มัดจ าบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มัดจ าโรงแรมทีพั่ก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็น 

- คา่วีซา่และคา่บรกิารยืน่วีซา่ (ถา้มี)  

 ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 10-19 เมษายน 65 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่25 มนีาคม 2565 จนถงึวนัเดนิทาง

ไมค่นืคา่ทวัรทุ์กกรณี  

 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

***เอกสารแปลของการยืน่วซีา่ ณ สถานทตูกรซี 

ตอ้งมกีารประทบัตรารบัรองการแปลจากกรมการกงศลุ*** 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ + หนงัสอืเดนิ            

ทางเลม่เกา่ทีม่ที ัง้หมดตวัจรงิทุกเลม่ 
o รูปถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 3.5x4.5 เซ็นตเิมตร จ านวน 2 รูป ขึน้อยูก่บั 

ประเทศทีจ่ะเดนิทาง (รูปตวัอยา่งดงันี)้ 

 

 

 

 

 

 

o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* คา้ขาย ส าเนาหลักฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบียนการคา้ทีม่ีชือ่ผูเ้ดนิทาง + 

แปลภาษาองักฤษ อายไุม่เกนิ 3 เดอืนนับจากวันทีจ่ะเดนิทาง  

*พนกังานบรษิทั หนังสอืรับรองการท างานตัวจรงิ ระบุชือ่-ต าแหนง่-เงนิเดอืน-วนัลาใหค้รบ เป็นภาษา 

องักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 

สถานทตู  

*เจา้ของบรษิทัและกรรมการบรษิทั ส าเนาหนังสอืจดทะเบียนบรษัิท 2 แผน่แรกภาษาไทย+ แปลภาษาองักฤษ  

*ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สังกัด หนังสอืรับรองเป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ 

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ (สถานทูตรบับญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอี ืน่ๆนอกจากออมทรพัยแ์ละ
เอกสารแสดงทางการเงนิอ ืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่นสมบรูณ์ 



ทีสุ่ด)  

*1.หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  

แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

*2.Statement เป็นภาษาองักฤษ ออมทรพัย ์ โดยละเอยีดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคารตวัจรงิ  

*******************ส าคญัในการขอสเตทเมน้ท*์******************** 

** กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ (ทางเอเจนทจ์ะเป็นคนแจง้ลูกคา้วา่ควรจะตอ้งไปขอจาก 

ธนาคารวนัไหนอกีคร ัง้นงึ)  

* เด็กจะตอ้งท าเอกสารรับรองบัญช ีและสเตทเมน้ยอ้นหลัง 6เดอืนบัญชอีอมทรัพยตั์วจรงิจากทางธนาคารบดิาหรอื

มารดา เพือ่ใชใ้นการยืน่ 

*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกันไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ               

ชดุตัวจรงิเทา่นัน้ 

o กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไม่ได ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 

ทีว่า่การอ าเภอ 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
o ส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปล) หรอื ส าเนาสูตบิตัร 1 ชุด  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด  

***กรณีทีฝ่่ายใดฝ่านหนึง่เสยีชวีติ***จะตอ้งใช ้1.ส าเนาสมรส 2.ส าเนาใบมรณะบตัร โดยเอกสาร

ท ัง้หมดจะตอ้งมกีาร  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้ม)ี 1 ชุด 
o การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวีซา่สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 

ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

o หากสถานทูตมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 

หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

*หมายเหตุ* การนดัควิย ืน่วซี่า ไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บับรษิทัทวัรแ์ตอ่ยา่งใด แตข่ ึน้อยูก่บัจ านวนควิของสถานทูตใน

แตล่ะวนั เพราะฉะน ัน้ วนัทีลู่กคา้ตอ้งการยืน่วซีา่ ไมไ่ดห้มายความวา่ จะไดย้ ืน่เสมอไป 

*เอกสารทีใ่ชย้ ืน่อาจจะมปีรบัเปลีย่นบางอยา่ง ณ วนัทีจ่ะย ืน่ ทางเอเจนทจ์ะอพัเดทอกีคร ัง้นงึ* 

 

 

 

 
 

 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 

ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้  

การปฏเิสธวีซา่อันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวีซา่ทอ่งเทีย่ว 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์อก

เดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้น้ีจะค านงึถงึประโยชน์

และความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 



 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ  15 
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมีคา่ใชจ้่ายโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก์ และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไม่ใชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไม่ท าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอื่นเดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมีคา่ทีซ่ือ้จากตา่งประเทศเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับทีล่ะเอียด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศลุกากรไทยโดยละเอียด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลซูฟี เจอรน่ี์ย ์จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจุ่ดหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัด

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพั่ก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

 

 

 

 

 


