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10 วนั อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต ้

(เสน้ทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดบัอนัซีน แห่งประเทศอติาล)ี 

 

 
ธนัวาคม 2562 – เมษายน 2563 

เร่ิมตน้ 79,900 บาท  

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเกน้ แต่รวมทิปทุกอย่างแลว้)  

มิลาน – เบอรก์าโม – เบรสเซีย – เรจจิโอ เอมิเลีย – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรฐัซานมาริโน  

อาเรสโซ – มอนเตอริจจโิอนิ – เซียนา – ปิทิญาโน – โซราโน – อสัซีซี – เปรูเกีย – สเปลโล  

 อสัโกลีปีเชโน – เพสการา  – ลูซิรา – เมทารา – เนเปิลส ์– คาแซรต์า – โรม 

ราคาทวัร ์79,900 บาท: 17 - 26 พ.ย. 62 / 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 / 13 – 22 ก.พ. 63 / 12 – 21 มี.ค. 63 / 19 – 28 มี.ค. 2563 

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

(เสน้ทางโรแมนติก เมืองเล็กๆสวยติดอนัดบัอนัซีน แห่งประเทศอติาล)ี 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ  

 

21.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศกไ์ดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D (แถว D) ประตูทางเขา้ที่ 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

วนัที่สอง มิลาน – เบอรก์าโม – เบรสเซีย – มานโตวา – เรจจโิอ เอมิเลีย 

 

00.40 น. ออกเดินทางเมอืงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG940 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.30 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรแ์ละจอทวีสี่วนตวัทุกที่นัง่ ท ัง้นี้สายการบนิฯ มบีริการ อาหารค า่ และอาหารเชา้            

07.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิมลิาน ประเทศอติาล ีผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
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น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเบอรก์าโม (Bergamo) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หนึ่งในเมอืงที่

มคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของแควน้ลอมบารเ์ดีย (Lombardy) ซึ่งในอดีตเคยเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าเซลติก 

นอกจากนี้ยงัเป็นหน่ึงในเมอืงของอิตาลเีพยีงไม่ก่ีแห่งที่รอดพน้จากภยัพนิาศใหญ่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง น าท่าน

ชม จตัุรสัเวคเคีย (Piazza Vecchia) ตัง้อยู่ใจกลางย่านเมืองเก่า หรือโอลดท์าวน์ ซึ่งหอ้มลอ้มไปดว้ยกลุ่มอาคาร 

สถาปัตยกรรมยุคกลางอันมีเสน่ห์ น าท่านเขา้ชมวิหารซานตา้มาเรีย (Santa Maria Maggiore) วิหารยุคกลาง

ศตวรรษที่ 11 ศูนยร์วมจติใจของชาวเมอืง ซึ่งสรา้งเคียงคู่กบั วหิารคอลเลโอนี (Cappella del Colleoni) ซึ่งโดดเด่น

ดว้ยหอโดมแต่งแตม้ไปดว้ยหินอ่อนหลากสีสนั จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบัประตูเมอืงเบอร์กาโม (Bergamo city 

gate) อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมอืงเบอรก์าโม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมอืงเบรสเซีย 

(Brescia) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ1 ชัว่โมง) อีกหนึ่งเมอืงท่องเที่ยวของแควน้ลอมบารเ์ดีย ซึ่งมี

ความส าคญัตัง้แต่ยุคสมยัที่ปกครองโดยชาวโรมนัเมื่อครัง้ก่อตัง้เมืองเมื่อ 3,200 ปีก่อน ซึ่งปจัจุบนัก็ยงัเป็นหนึ่งใน

เมอืงที่มคีวามส าคญัดา้นอุตสาหกรรมของประเทศอิตาลี น าท่านชม จตัุรสั เดลลา รอกเกีย (Piazza della Loggia) 

จตัุรสักลางเมืองสไตลเ์รอเนอซองส ์แวะถ่ายรูปกบันาฬิกาดาราศาสตรบ์นหอคอยศาลาว่าการประจ าเมือง ผ่านชม 

โบสถใ์หม่ (Duomo Nuovo) โบสถยุ์คศตวรรษที่ 16 ซึ่งสรา้งเคียงคู่กบัโบสถเ์ก่า (Duomo Vecchio) โบสถโ์บราณ

ยุคศตวรรษที่ 11 

  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมอืงมานโตวา (Mantova) หรือ เมอืงมานตวั (ระยะทาง 69 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ช.ม.)  อีกหนึ่ง

เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศอิตาล ีโดยตวัเมืองนัน้ต ัง้อยู่ในแควน้ลอม บารด์ี (Lombardy) 

ส าหรบัตวัเมอืงมานตวันัน้ส่วนใหญ่มกัถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบท ัง้ 3 ดา้น โดยทะเลสาบนัน้เป็นทะเลสาบเทียมที่มี

การขดุขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 และต่อมาเมอืงมานตวัก็ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2008 น าท่านเขา้

ชมพระราชวงัหลวงดูคาเล (Palazzo Ducale) เป็นกลุ่มอาคารที่มชีื่อเสียงของเมอืงมานตวั ถูกสรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษ

ที่ 14 - 17  โดยในอดตีกลุ่มอาคารเหล่านี้เคยถูกใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัของตระกูลกอนซากา (Gonzaga family) ซึ่ง 
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ภายในประกอบไปดว้ยอาคารที่สลบัซบัซอ้น ซึ่งไดแ้ก่ ปราสาท San Giorgio , โบสถ์ Santa Barbara และ

อื่นๆ จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารมานตวั (Mantua Cathedral) อีกหนึ่งวิหารเก่าแก่ที่ในอดีตถูกสรา้งขึ้นใน

สถาปตัยกรรมแบบโกธิค แต่ปจัจุบนัไดม้กีารสรา้งใหม่ใน แบบบาร็อค ส่วนหอระฆงัยงัคงเป็นแบบโกธิคเช่นเดิม ได ้

เวลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัพาลาซโซ่ เดล เต (Palazzo del Te) เป็นพระราชวงัในเขตชานเมืองมานตวั เป็นอีกหนึ่ง

อาคารรูปสี่เหลีย่มที่ถูกสรา้งขึ้นในช่วงระหว่างปี 1524-1534 โดยสถาปนิกชื่อ Giulio Romano ไดเ้วลาน าท่านเดนิทาง

สู่เมอืงเรจจโิอ เอมเิลยี (Reggio Emilia) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) น าท่านเดนิเล่นภายใน

ตวัเมืองเก่า (Old town) ซึ่งเป็นเมืองน่ารกัและมีเสน่หเ์ป็นอย่างยิ่ง จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง 

(City Hall) และน าท่านเขา้ชมวหิารลาเกียรา (Basilica del la Ghiara) เป็นวิหารที่สรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 16 

ภายในวหิารเป็นที่ประดษิฐานของภาพพระแม่มารี (Madonna) อกีดว้ย 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

 

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

 

วนัที่สาม เรจจโิอ เอมิเลีย – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรฐัซานมาริโน 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโมเดนา (Modena) (ระยะทาง 29 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 40 นาที) อีกหนึ่งเมืองที่มีชื่อเสียง

ทางดา้นการท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมมากแห่งหนึ่งของแควน้เอมเีลยี-โรมญัญา (Emilia-Romagna) เมอืงโมเดนา

เป็นหนึ่งในเมอืงที่ถือว่าเป็นศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตร ์โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงมากที่สุดของเมอืงคือ มหา

วหิารโมเดนา (Modena Cathedral) เป็นหนึ่งในอาคารแบบโรมนัที่ส  าคญัที่สุดในยุโรป และไดร้บัการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997  มหาวหิารแห่งนี้ เป็นมหาวหิารอนัยิ่งใหญ่จากยุคคริสตศ์ตวรรษที่ 12 

เป็นตวัอย่างที่ยอดเยี่ยมของศิลปะโรมาเนสกยุ์คตน้ จากนัน้น าท่านชมแกรนด ์เปียสซ่า (Piazza Grande) จตัุรสัใจ

กลางเมอืง จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารศาลากลาง (Town Hall) สรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 - 18 ตกแต่ง 
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ดว้ยหอนาฬกิา และระเบียงที่สวยงาม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมอืงราเวนนา (Ravenna) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทาง 2 ชัว่โมง) ซึ่งอดีตเป็นเมืองหลกัของจกัรวรรดิโรมนัตะวนัตก และอาณาจกัรออสโตรกอท (Ostrogoth 

Kingdom) แต่ปจัจุบนัไดก้ลายเมอืงที่มชีื่อเสียงในเรื่องของมหาวหิารกระเบื้องโมเสค รวมไปถงึบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์

ในแบบเมอืงเลก็ๆของอิตาลไีดเ้ป็นอย่างดี  เนื่องเมอืงราเวนนา เป็นเมืองที่มปีระวตัิศาสตรแ์ละความเป็นมาที่ค่อนขา้ง

เก่าแก่ อีกท ัง้ยงัเป็นเมอืงแห่งคริสตศ์าสนสถานสมยัคริสเตียนยุคแรก ที่ไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบยีน

เป็นมรดกโลก 8 แห่ง ในปี 1996 น าท่านเขา้ชมหอศีลจุ่มนีโอเนียน เป็นหนึ่งในคริสตศ์าสนสถานของโรมนัคาทอลกิ ที่

เก่าที่สุดแห่งหนึ่งในราเวนนาที่ก่อสรา้งบนที่เดิมที่เป็นโรงอาบน า้โรมนั (Roman bath) บางครัง้ก็เรียกว่า “หอศีลจุ่ม

ออรโ์ธด็อกซ ์” หอศีลจุ่มนีโอเนียนนี้สรา้งโดยสงัฆราชเออรซ์สัในปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 4 ถงึตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 5 ให ้

เป็นส่วนหนึ่งของบาซิลิกาใหญ่ที่ ถูกท าลายไปในปี ค.ศ. 1734 หอสรา้งเสร็จโดยบาทหลวงเนออนในปลาย

คริสตศ์ตวรรษที่ 5 เมือ่มกีารเริ่มตกแต่งดว้ยโมเสก น าท่านเขา้ชมความสวยงามของกระเบื้องโมเสค 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่รฐัอสิระซานมาริโน (San Marino) (ระยะทาง 82 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ช.ม.) หรือชื่อทางการ

คือ สาธารณรฐัซานมารีโน และอกีชื่อหน่ึงคือ "'สาธารณรฐัอนัสงบสุขยิ่งซานมารีโน"' เป็นประเทศในยุโรปใตบ้นเทอืกเขา

แอเพนไนน ์ลอ้มรอบโดยประเทศอติาล ีเป็นหน่ึงในจุลรฐัยุโรป  น าท่านเยอืน Palazzo Pubblico ซึ่งเป็นหน่ึงใน

สิ่งก่อสรา้งในแบบสถาปตัยกรรมโกธิค ซึ่งมคีวามสวยงามมาก ที่เป็นจุดเด่นของศาลาว่าการแห่งนี้ก็คือ หอระฆงั ซึ่งมกีาร

ติดตัง้นาฬิกาเอาไวด้ว้ย จากนัน้เดนิไปตามย่านAvenue ที่นี่เป็นถนนสายหลกัที่คราคร า่ไปดว้ยผูค้นมากมาย ชมอาคาร

บา้นเรือน หรือแมแ้ต่อาคารส านกังานที่สรา้งขึ้นมาอย่างมเีอกลกัษณ์ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความน่ารกั

สวยงามของเมอืงซานมาริโน ที่ต ัง้อยู่บนเทอืกเขาไททาโน (Mt. Titano)  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั  Best Western Palace Hotel Sanmarino**** หรือเทียบเท่า  
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วนัที่สี่      ซานมาริโน – อาเรสโซ – มอนเตอริจจโิอนิ – เซียนา 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

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

รุ่งเรืองดว้ยศิลปะเรเนอซองส์ น าท่านเยือนจตัุรสัใจกลางเมืองหรือ เปียซซ่าแกรนด์เด (Piazza Grande) บริเวณ

โดยรอบจตัุรสัลอ้มรอบไปดว้ยหมู่อาคารสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัเก่า อาคารส านกังานของรฐัที่ยงัคง

ความสวยงามของศิลปะเรเนอซองส ์จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบั Duomo San Donato ซึ่งเป็นโบสถอ์ายุกว่า 700 ปี 

สรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 13 ไดเ้วลาน าท่านเที่ยวชมความสวยงามของย่านเมอืงเก่าแห่งอาเรสโซ ซึ่งเรียกไดว้่า เป็นอีก

เมอืงสวยที่หลบซ่อนในอติาล ีอสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดนิเล่นตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นมอนเตอริจจิโอนิ (Monteriggioni) (ระยะทาง 105 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.45 ชม.) อกีหนึ่ง

เมอืงสวยแห่งแควน้ทสักานี หมู่บา้นแห่งนี้ เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ยุคกลางที่สรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 13 โดยมกีารสรา้ง

ก าแพงลอ้มรอบเมอืงและก าแพงโบราณแห่งนี้ ก็ยงัคงความสมบูรณ์มาถงึปจัจุบนั น าท่านเดนิเล่นชมสถาปตัยกรรมยุค

กลางที่ยงัคงไดร้บัการอนุรกัษอ์ย่างดยีิ่ง จากนัน้น าท่านชมจตัุรสัเปียซซ่า เดอ โรมา (Piazza di Roma) จตัุรสัใจกลาง 
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เมอืง และแวะถ่ายรูปกบัโบสถแ์ซนตา มาเรีย อซนัตา (Santa Maria Asunta Church) อนัเป็นโบสถป์ระจ าเมอืงเก่า

แห่งนี้  อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและดื่มด า่กบัความสวยงามของเมืองโบราณอีกแห่งของแควน้ทสักานี ไดเ้วลาน าท่าน

เดินทางสู่เมอืงเซียนา (Siena) (ระยะทาง 20 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) เมอืงยุคกลางที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของเมอืง

ฟลอเรนซ ์เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมอืงของประเทศอิตาล ีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางศิลปะและสถาปตัยกรรม 

โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองเก่าของเมืองเซียนาซึ่งเป็นศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตร์เมืองเซียนายงัไดร้บัการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก (Unesco) เมือ่ปี ค.ศ. 1995 น าท่านชมความงดงามของ มหาวหิารเซียนา 

(Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena) เป็นมหาวหิารนิกายโรมนัคาทอลกิที่ถูกสรา้งขึ้นในช่วง

ระหว่างปี 1215 -1263 โดยมหาวิหารถูกสรา้งขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และสถาปัตยกรรมเรอเน

ซองส์ จากนั้นน าท่านชม เปียสซ่า เดล คัมโป (Piazza del Campo) พื้นที่จ ัตุร ัสหล ักที่ถือว่ าเป็นศูนย์กลาง

ประวตัิศาสตรข์องเมอืงเซียนา อีกท ัง้ยงัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นจตัุรสัยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็น

จตัุรสัที่มชีื่อเสียงในเรื่องความงามและความสมบูรณ์ของงานสถาปตัยกรรมไปท ัว่โลก อีกท ัง้ยงัเป็นที่ต ัง้ของสถานที่

ส  าคญัๆ จ านวนหลายแห่ง 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

  

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั   Executive Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หา้ เซียนา – ปิทิญาโน – โซราโน – อสัซีซี – เปรูเกีย 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิทิญาโน (Pitigliano) (ระยะทาง 114 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นอีกหนึ่ง

เมอืงสวยแห่งแควน้ทสักานี และเป็นเมอืงโบราณยุคกลางที่ไดร้บัการขนานนามวา “เยรูซาเลมนอ้ย” ตัง้อยู่บนสนัเขา

ทูฟา (Tufa Hill) เป็นย่านเมอืงของชาวยิวที่อพยพมาสรา้งถิ่นฐานประมาณช่วงศตวรรษที่ 16 น าท่านแวะถ่ายรูป ณ จุด

ชมววิที่สามารถถ่ายภาพเมอืงโบราณที่สรา้งบนหนา้ผาเลก็ๆแห่งสนัเขาทูฟา จากนัน้น าท่านเที่ยวชมย่านเมอืงเก่า ไม่ว่าจะ

เป็น Piazza Pietrucciolo และ Piazza Garibaldi อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพเมอืงโบราณยุคกลางอนัแปลกตาอกีแห่งที่

ซ่อนเรน้อยู่ในสนัเขาแห่งประเทศอติาล ีไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมอืงโซราโน (Sorano) เป็นเมอืงและชุมชนในจงัหวดั

กลอสเซโต ทางตอนใตข้องแควน้ทสักานี เป็นเมอืงเนินโบราณยุคกลางที่หอ้ยลงมาจากหินปอยที่อยู่เหนือแม่น า้เลนเต ้

นบัเป็นอกีหนึ่งเมอืงโบราณที่มคีวามสวยงามและติดอนัดบัเมอืงเลก็ที่น่ามาเยอืน 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอสัซซีี (Assisi) (ระยะทาง 136 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆ ที่ต ัง้อยู่

ในจงัหวดัเปรูเกีย แควน้อุมเบรีย ทางตะวนัตกของภูเขาซูบาซโิอ (Mt. Subasio) เมอืงอสัซซีีเป็นเมอืงเกิดของนกับุญฟ

รงัซสิแห่งอสัซซี ีผูก่้อต ัง้คณะฟรนัซสิกนัในปี ค.ศ. 1208 และนกับุญกลาราแห่งอสัซซี ีผูก่้อต ัง้คณะกลาริส และนกับุญ

กาเบรียลแห่งแม่พระในคริสต์ศตวรรษที่ 19 น าท่านชมมหาวหิารนกับุญฟรงัซิสแห่งอสัซีซี ไดร้บัเลือกโดยองค์การ

ยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมือ่ปีค.ศ. 2000 มหาวหิารแห่งนี้สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 13 เป็นมหาวหิารสาม

ชัน้ ส่วนล่างเริ่มสรา้งไม่นานหลงัจากที่ฟรงัซิสแห่งอสัซีซี ไดร้บัการประกาศเป็นนกับุญเมื่อปีค.ศ. 1228 - 1253 ส่วน

จติรกรรมฝาผนงัโดย ชิมาบูเอ (Cimabue) และ จอตโต ดี บอนโดเนซึ่งจติรกรผูม้ชีื่อเสยีง ช ัน้บนมจีติรกรรมฝาผนงั

เป็นประวตัิของฟรงัซสิแห่งอสัซซีีโดยจอตโต ดี บอนโดเน น าท่านชมความสวยงามของมหาวหิารแห่งนี้  ไดเ้วลาน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองเปรูเกีย (Perugia) เป็นเมืองโบราณอีกแห่งของแควน้อุมเบลีย น าท่านเดินเล่นบนถนน Corso 

Vannucci ชื่อของถนนนี้ ไดต้ ัง้มาจากจิตรกรพื้นเมืองชื่อ Pietro Vannucci (Perugino) จากนั้นน าท่านชมจตัุรสั 

Piazza IV Novembre ตรงกลางลานมนี า้พ ุFontana Maggiore ที่เริ่มสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1275 โดย Nicola และ  
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95_%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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Giovanni Pisano จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบัหมู่อาคารสวยงามกลางเมอืงเช่น Palazzo dei Priori เป็นพระราชวงั

ที่สรา้งในยุคกลางตอนทา้ย (ระหว่างศตวรรษที่ 13-14) ความยิ่งใหญ่ของก าแพงและ การออกแบบที่มลีกัษณะคลา้ย

ป้อมปราการ ท าใหว้งันี้ ดูน่าเกรงขาม อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมอืงยุคกลางอีกแห่งของ

แควน้อุมเบลยี 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

  

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั Relais Dell Olmo Hotel  **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก เปรูเกีย – สเปลโล – อสัโกลีปีเชโน – เพสการา  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงสเปลโล (Spello) (ระยะทาง 32 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที) เป็นเมอืงเลก็ๆ ที่ต ัง้อยู่บนเนิน

เขา ใกลก้บัเมืองเปรูเกีย และยงัตัง้อยู่ในแควน้อุมเบลีย พื้นที่ของเมืองครอบคลุมท ัง้ส่วนที่เป็นที่ราบและเนินเขา 

ผลติภณัฑข์องเมอืงคือ น า้มนัมะกอก และน า้มนัเมลด็ดอกทานตะวนั น า้มนัของที่น่ีจะมคีวามบริสุทธิ์มากจนไดข้ึ้นช่ือ

ว่า “City of oil”  เมอืงนี้จะมเีทศกาลดอกไมแ้ละน า้มนัซึ่งจะจดัในช่วงเดอืน พฤษภาคม-มถิุนายน และช่วง ธนัวาคม-

มกราคม โดยเฉพาะเทศกาลดอกไม ้ Infiorate di Spello เป็นเทศกาลเก่าแก่ที่มมีานานมาก น าท่านเที่ยวชมเมอืงเก่า 

(Old Town) ซึ่งมอีาคารบา้นเรือนอายุกว่ารอ้ยปีสรา้งลดหล ัน่บนเนินเขา อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่

อาคารยุคโบราณไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมอืงอสัโกลปีีเชโน (Ascoli Piceno) (ระยะทาง 127 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง)    

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

http://www.followmeholiday.com/
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บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองอสัโกลี ปีเชโน ซึ่งเป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่ในแควน้มารเ์ก (Marche) เป็นเมืองที่ต ัง้มานานมากก่อนที่

จกัรวรรดโิรมนัจะมาคน้พบ คาดว่าเมอืงนี้ไดม้กีารก่อสรา้งเมอืงขึ้นตัง้แต่ปี 268 ก่อนคริสตกาล น าท่านชมความเก่าแก่

ของเมืองอสัโกลี ปีเชโน น าท่านเยือนจตัุรสั Piazza del Popolo และ Piazza Aringo ซึ่งเป็นจตัุรสัที่มีหมู่อาคาร

บา้นเรือนโบราณและ เป็นที่ท  าการของหน่วยงานรฐับาลในปจัจุบนั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมอืงเพสการา (Pescara) 

(ระยะทาง 92 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัเพสการาในแควน้อบรูซโซประเทศอิตาล ี

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติกรนัซสัโซและมอนตีเดลลาลากา (The Gran Sasso and Monti della Laga 

National Park) น าท่านชมและแวะถ่ายภาพกบัภูเขาคอร์โนกรนัเดซึ่งมธีารน า้แข็งที่อยู่ใตสุ้ดของทวปียุโรปที่มีชื่อว่า 

คลัเดโรเนที่ 2 ตัง้อยู่บริเวณนัน้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปีนเขาและเดินทางไกลชมธรรมชาติ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพกบัภูเขาคอรโ์นกรนัเด ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นภูเขาที่มธีารน า้แขง็ใตสุ้ดของทวปียุโรปอกีดว้ย 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

  

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั   Best Western Plaza Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็  เพสการา – ลูซิรา – แมนเฟรโดเนีย – เมทารา 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงลูซิรา (Lucera) (ระยะทาง 190 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.15 ชัว่โมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองโบราณที่

สรา้งขึ้นก่อนยุคกลาง ในปี 321 ก่อนคริสตกาล กองทพัโรมนัโบราณไดค้น้พบเมืองนี้และเขา้ใจว่าเป็นเมืองที่ถูก

ปกครองโดยชาวแซมไนท ์จึงไดท้ าสงครามที่เรียกว่า Battle of the Caudine Forks ขึ้น เมอืงนี้ไดผ้่านการปกครอง

หลายยุคสมยั แมก้ระท ัง่เคยถูกปกครองโดยชาวมสุลิมอีกดว้ย น าท่านเที่ยวชม เมืองเก่าแห่งลูซิรา ซึ่งมโีบสถล์ูซิรา 

(Lucera Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถป์ระจ าเมอืง  

 

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

 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเมทารา (Metara)  (ระยะทาง 152 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง)  อกีหนึ่งเมอืงท่องเที่ยวที่

มคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งต ัง้อยู่ในแควน้บาซีลกีาตา (Basilicata) หนึ่งใน 20 แควน้ของประเทศอิตาล ีตวั

เมอืงตัง้อยู่เหนือหุบเขาที่มแีม่น า้สายเลก็ๆไหลผ่าน เมือ่เดนิเขา้มาภายในตวัเมอืงจะไดพ้บกบัถนนสายเลก็ๆที่ปูดว้ยหิน 

ที่ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอนัแสนเก่าแก่ เป็นเมอืงที่ไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมอืงใตด้ิน หรือ เมอืง

มนุษยถ์ า้ นัน่เอง จนกระท ัง่ในปี 1993 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ส าหรบันครถ า้โบราณ Sassi di 

Matera เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่มอีายุกว่า 9,000 ปี น าท่านเที่ยวชมความสวยงามแปลกตาของนครถ า้แห่งนี้ 

พรอ้มเก็บภาพความสวยงามของลกัษณะภูมิประเทศอนัแปลกตาของเมืองนี้  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมอืงโพเทนซ่า 

(Potenza) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.15 ชัว่โมง)   

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 

  

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั   Park Hotel Potenza **** หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่แปด  โพเทนซ่า – เนเป้ิล   – คาแซรต์า 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเนเป้ิลส ์(Naples) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.15 ชัว่โมง) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษา

อิตาลีว่ า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อ เสียงและมีความส าคัญทางประวตัิศาสตร ์

ศิลปะวฒันธรรม สถาปตัยกรรม ดนตรี และศาสตรก์ารท าอาหาร ที่ไดร้บัการยอมรบัจากท ัว่โลกอกีท ัง้ยงัเป็นเมอืง 

หลวงของจงัหวดัเนเป้ิลส ์(Province of Naples) และแควน้กมัปาเนีย (Campania) แควน้ที่ต ัง้อยู่ทางทิศใตข้อง

ประเทศอิตาลนีัน่เองเมืองเนเป้ิลสต์ ัง้อยู่ที่ชายฝัง่ดา้นตะวนัตกของอิตาลตีิดกบัอ่าวเนเป้ิลส ์(Naples Bay) ก่ึงกลาง

ระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวสิุเวยีส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยงัเป็นเมอืงที่มบีทบาทส าคญัในคาบสมทุร 

http://www.followmeholiday.com/


 
                                                                                                                                      
 
 

                                                                บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด 
                                                                                           Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                                       License no. 11/09492 
 

    Tel. 02-408-6777, 062-645-4945      9/27 โครงการเวิร์คเพลส  ราชพฤกษ์ - จรัญสนทิวงศ์ ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
      www.followmeholiday.com         9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                

 

อิตาล ีมาตลอด 2,800 ปีนบัแต่ก่อตัง้เมอืงขึ้นมา ดว้ยเหตุนี้ เมอืงเนเป้ิลสจ์ึงถือว่าเป็นเมอืงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลกโดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเป้ิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมอืงทางประวตัิศาสตรท์ี่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และไดร้บั

การขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ้(Unesco) ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   น าท่านชมและถ่ายรูปกบั

จตัุรสัเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจตัุรสัที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมอืง เนเป้ิลส ์ต ัง้อยู่ใกล ้ๆ กบับริเวณ

อ่าว ซึ่งถูกลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคารสถานที่ที่มคีวามส าคญัของเมอืง  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมอืงกาแซรต์า (Caserta) เมอืงหลวงแห่งจงัหวดักาแซรต์า แห่งแวน้คมัปาเนียของอิตาล ีน าท่านเขา้

ชมพระราชวงักาแซรต์า (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวงัที่ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเปิลสแ์ห่งราชวงศ์บูร์

บง ที่ต ัง้อยู่ที่เมอืงกาแซรต์าในประเทศอติาล ีพระราชวงักาแซรต์าเป็นหนึ่งในพระราชวงัแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สรา้ง

ขึ้นในยุโรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 18 พระราชวงัแห่งนี้ไดร้บัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 

1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก การก่อสรา้งพระราชวงักาแซร์ตาเริ่มขึ้นในปี  ค.ศ. 1752 โดยพระเจา้

ชาลสท์ี่ 7 แห่งเนเปิลส ์ผูท้รงท างานอย่างใกลช้ิดกบัสถาปนิกลุยจี วนัวเีตลล ีเมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจ าลองส าหรบั

พระราชวงั พระเจา้ชาลสก็์ทรงพอพระทยัมาก แต่พระองคก็์มิไดม้ีโอกาสที่จะไดบ้รรทมในพระราชวงัแมแ้ต่เพียงคืน

เดยีว พระเจา้ชาลสท์รงสละราชสมบตัิในปี ค.ศ. 1759 เพือ่ไปเป็นพระมหากษตัริยส์เปน การก่อสรา้งด าเนินต่อมาโดย

พระราชโอรสองค์ที่สามและผูค้รองเนเปิลสต์่อมาคือพระเจา้เฟอรด์ินานดท์ี่ 4 แห่งเนเปิลส์ สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางสู่ สู่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตที่รวมเอาแบ

รนดส์นิคา้จากดีไซนเ์นอรช์ ัน้น ามาลดราคาตลอดท ัง้ปี อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อของฝากหรือเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์

เนมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

*****อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดม้ีเวลาชอ้ปป้ิงที่เอาทเ์ลต***** 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั   IH Roma Z3 Hotel **** หรือเทียบเท่า  
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วนัที่เกา้  โรม – โคลอสเซียม – โรมนัฟอรมั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  

น าท่านถ่ายรูปกบัโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬา

กลางแจง้ขนาดใหญ่เริ่มสรา้งขึ้นในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจกัรโรมนัและสรา้งเสร็จในสมยัจกัรพรรดติิตสั 

(Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโรมนัฟอรมั (Roman Forum) ตัง้อยู่ระหว่างเนิน

พาเลติเน (Palatine hill) กบัเนินแคปิโตลิเน (Capitoline hill) ปัจจุบนัเป็นเพียงซากปรกัหกัพงัที่บ่งบอกถึงพลงั

อ านาจของจกัรพรรดแิละกองทพัอนัน่า เกรงขามในยุคโบราณ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฟูมชิิโน (FCO) เพือ่เช็คอนิและท า Tax Refund 

13.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 945 (เวลาบินประมาณ 11.35 ชัว่โมง) 

บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพกัผ่อน บนเครื่องบนิ 

 
 

วนัที่สบิ กรุงเทพมหานคร 

 

06.05 น. เดนิทางถึงสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต ้

(เสน้ทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอนัดบัอนัซีน แห่งประเทศอติาล)ี 

ราคาทวัร ์79,900 บาท : 17 -26 พ.ย. 62 /  26 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 / 13 – 22 ก.พ. 63 / 12 – 21 มี.ค. 63 / 19 – 28 มี.ค. 2563 

ราคาทวัร ์82,900 บาท : 29 ธ.ค. 2562 – 7 ม.ค. 2563 / 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563  

ราคาทวัร ์84,900 บาท : 7- 16 เม.ย. 2563 (FCO//MXP) / 12 – 21 เม.ย. 2563 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) ม.ค. – มี.ค. 63 ปีใหม่/ เม.ย. สงกรานต ์2563 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 79,900 82,900 84,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 12,000 12,000 14,000 

เด็กอายุ 2-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 76,900 79,900 81,900 

เด็กอายุต า่กว่า  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ) 19,900 21,900 22,900 

ชัน้ธุรกิจเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริ่มตน้ที่ท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเมือ่ที่นัง่ confirm เท่านัน้) 

90,000 – 110,000 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบนิ หกัค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่) BKK-MXP//FCO-BKK  25,000 28,000 28,000 

ค่าวซ่ีาประมาณท่านละ  ไม่รวมวีซ่า 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ้น – ลง ตามราคาน า้มนัที่ปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบนิ 

ประกาศปรบั และที่มเีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัที่ 3 กนัยายน 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

▪ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง (Hand carry) น า้หนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 

▪ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้นกัท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดนิทางน า้หนกั ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 

▪ ค่าภาษสีนามบนิ, ภาษนี า้มนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  

▪ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัิเหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

http://www.followmeholiday.com/
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ค่ารกัษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายุเกิน 85 ปี) 

▪ ค่าที่พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ตามระบุ 

▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มค่าทปิต่างๆ 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 

▪ ค่าวซี่าเชงเกน้ ประมาณ 3,000 บาท 

▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

▪ ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุป๊ออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง  

กรณีกรณียกเลิก  

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (หากไม่ไดม้กีารยื่นวซี่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้ม)ี   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 

ผูเ้ดนิทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซี่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวซี่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม*** 

หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดนิทาง(หากจ านวนลูกคา้ในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร ์เพิ่มท่านละ 4,000 บาท) 

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ  าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบิน การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ัง้นี้จะค านึงและรกัษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 
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▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษ ัทตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกรอ้งเงนิคืน ใน

กรณีที่ท่านปฏเิสธหรือสละสทิธิ์ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้  

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมอืง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงนิ) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูก

ปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกัท่องเที่ยวใชห้นงัสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 

 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบนิเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเที่ยวบนิของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลกิเที่ยวบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลกิ

การเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีที่ต ัว๋

เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัร์

นัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทั

ฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศได  ้

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าให ้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่ เคร่ืองปรบัอากาศที่มจีะใหบ้ริการในช่วง

ฤดูรอ้นเท่านัน้ 

▪ ในกรณีที่มกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที่จะถอืขึ้นเครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถทุี่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลชัน่ น า้หอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีด

อกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึ้นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดยีวกนัในถุงใส

พรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เที่ยวบนิ จงึสามารถน าขึ้นเครื่องได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20-30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิ์ของสายการบนิ

ที่ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้หาก น า้หนกักระเป๋าเดนิทางเกินกว่าที่สายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมสีดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรบัหน่วยวดั “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได  ้ท ัง้นี้

ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน า้หนกักระเป๋าจริง ท ัง้นี้จะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน า

ใหโ้หลดของมค่ีาทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางที่

บริษทัทวัรไ์ดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชย

ค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านัน้ นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน า้หนักกระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 

20 ต่อกิโลกรมัเท่านัน้ ดงันัน้ท่านจึงไม่ควรโหลดของมค่ีาทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์การชดเชยค่าเสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน้ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าอติาล ี

(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหด้งึเล่มพาสปอรต์ หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถา้ท่านรูว้่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัรฯ์ เพือ่ขอยื่น     

วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เครื่องบนิในช่วงที่ท่านจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดอืนขึ้นไป มหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน ้า 

2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสเีทา ใชไ้ม่ได)้ เปิดหู 

เปิดหนา้ผาก หา้มสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแทก็เลนส ์(รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดอืน... 

(สถานฑูตมกีารเทยีบรูปกบัหนา้วซี่าที่เคยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มรีายละเอยีดบา้นเลขที่มาดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กต า่กว่า 18 ปีบริบรูณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบริบรูณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสารเพิม่เติมดงัน้ี  

- เด็ก เดนิทางกบับุคคลอื่น บดิาและมารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้ และให ้

ระบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มคีวามสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้และใหร้ะบุว่า มารดา

ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านัน้และใหร้ะบุว่า บดิา

ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

หนังสอืยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 

กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 

-ใบส าเนาบนัทกึการหยา่ โดยระบุว่าบุตรอยู่ในอ านาจการปกครองของใคร 

-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน้) หรือ ใบฟ้องหย่าผูใ้ชอ้  านาจศาล 

เอกสารการปกครองบุตร จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 

กรณีบุตรบญุธรรม 

-ใบจดทะเบยีนรบับุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 

ใบจดทะเบียนรบับุตรบุญธรรม จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่าน้ัน 

http://www.followmeholiday.com/
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***ถา้เอกสารมใิช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดร้บัการรบัรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนัน้ๆ ประจ าการในประเทศ

ไทย*** 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

(ไม่ตอ้งระบุสถานทูต ประเทศและวนัที่เดินทาง) 

จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบริษทัฯ ที่มรีายชื่อผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณิชยท์ี่มชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศึกษา ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบชุ ัน้ปีที่ศึกษา  

 

10.หลกัฐานการเงนิ :   

ส าเนาสมดุบญัชียอ้นหลงั 3 เดอืน นบัขึ้นไปจากเดอืนที่จะยื่นวซี่า มยีอดเงนิไม่ต า่กว่า 100,000 บาทต่อการรบัรอง  1 ท่าน และยอด

แสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและส าเนา 7 วนัก่อนยื่นวซี่า) 

หมายเหต ุ: หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมที่มกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 

(เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอพัเดท 7 วนันบัจากวนัยื่นวซี่า จากทางธนาคารแทนการถ่าย

ส าเนาสมดุบญัชี 

************* ตอ้งเป็นบญัชีออมทรพัยเ์ท่าน้ัน ************** 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนงัสือรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชื่อเจา้ของบญัชี รบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชื่อผูถู้กรบัรองใน

จดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์่าเป็นคนในครอบครวั

เดยีวกนั 

-  

 (สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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