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10 วนั อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต้ 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเล็กๆสวยติดอนัดบัอนัซีน แห่งประเทศอติาล)ี 

 

 
 เมษายน – ตุลาคม 2563 

เร่ิมต้น 79,900 บาท  
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทปิทุกอย่างแล้ว)  

มิลาน – เบอร์กาโม – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรัฐซานมาริโน – อาเรสโซ – เซียนา – ปิทิญาโน – 
โซราโน – อัสซีซี – เปรูเกีย – สเปลโล – เพสการา – เมทารา – เนเปิลส์ – คาแซร์ตา – โรม 

ราคาทัวร์ 79,900 บาท : 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 63/ 21-30 พ.ค. 63/ 18-27 มิ.ย. 63/ 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63/ 6-15 ส.ค. 63 
17-26 ก.ย. 63 / 8- 17 ต.ค. 63 / 15 – 24 ต.ค. 63 
ราคาทัวร์ 84,900 บาท : 12 – 21 เม.ย. 2563 

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                                                          

  บริษทั ฟอลโล่วมี์ฮอลิเดย ์จ ำกดั 
                                                                                                                                                                                                           Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                                                                                       License no.11/09492 
 

           
         Tel. 02-408-6777, 062-645-4945             9/27 โครงกำรเวิร์คเพลส  รำชพฤกษ ์- จรัญสนิทวงศ์ ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
         www.followmeholiday.com                     9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek 69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                       

Pa
ge

2
 

10 วนั อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต้ 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเล็กๆสวยติดอนัดบัอนัซีน แห่งประเทศอติาล)ี 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ  

 
21.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D (แถว D) ประตทูางเขา้ที ่1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  

สายการบนิไทย ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 
วนัทีส่อง มลิาน – เบอรก์าโม – มานโตวา – เรจจโิอ เอมเิลยี 
 

00.40 น. ออกเดนิทางเมืองมลิาน ประเทศอติาลี โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิ TG940 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.30 
ชัว่โมง) เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรแ์ละจอทวีสีว่นตวัทุกทีน่ั่ง ทัง้น้ีสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหาร
เชา้            

07.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิมลิาน ประเทศอติาล ีผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองเบอรก์าโม (Bergamo) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

หนึง่ในเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องแควน้ลอมบารเ์ดยี (Lombardy) ซึง่ในอดตีเคยเป็นถิน่ฐาน

ของชนเผ่าเซลตกิ นอกจากน้ียังเป็นหนึ่งในเมอืงของอติาลเีพียงไม่กีแ่ห่งที่รอดพน้จากภัยพนิาศใหญ่ในช่วง
สงครามโลกครัง้ที่สอง น าท่านชม จัตุรัสเวคเคยี (Piazza Vecchia) ตัง้อยู่ใจกลางย่านเมืองเก่า หรือโอลด์
ทาวน์ ซึง่หอ้มลอ้มไปดว้ยกลุ่มอาคาร สถาปัตยกรรมยุคกลางอันมีเสน่ห์ น าท่านเขา้ชมวหิารซานตา้มาเรีย 

(Santa Maria Maggiore) วหิารยุคกลางศตวรรษที่ 11 ศูนยร์วมจติใจของชาวเมอืง ซึง่สรา้งเคยีงคูก่ับ วหิาร
คอลเลโอนี (Cappella del Colleoni) ซึง่โดดเด่นดว้ยหอโดมแต่งแตม้ไปดว้ยหนิอ่อนหลากสสีัน จากนัน้น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับประตูเมืองเบอรก์าโม (Bergamo city gate) อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเก็บภาพความ
สวยงามของเมอืงเบอรก์าโม  

http://www.followmeholiday.com/
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมานโตวา (Mantova) หรอื เมอืงมานตวั (ระยะทาง 143 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ช.

ม.)  อกีหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงมากแห่งหนึ่งของประเทศอติาลี โดยตัวเมืองนั้นตัง้อยู่ในแควน้ลอม 
บารด์ ี(Lombardy) ส าหรับตวัเมอืงมานตวันัน้สว่นใหญ่มักถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทัง้ 3 ดา้น โดยทะเลสาบ
นัน้เป็นทะเลสาบเทียมที่มีการขุดขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 12 และต่อมาเมืองมานตัวก็ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 2008 น าท่านเขา้ชมพระราชวังหลวงดูคาเล (Palazzo Ducale) เป็นกลุ่มอาคารที่มี
ชือ่เสยีงของเมืองมานตวั ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่14 - 17  โดยในอดตีกลุม่อาคารเหลา่น้ีเคยถูกใชเ้ป็นที่
อยู่อาศยัของตระกูลกอนซากา (Gonzaga family) ซึง่ภายในประกอบไปดว้ยอาคารทีส่ลับซับซอ้น ซึง่ไดแ้ก ่

ปราสาท San Giorgio , โบสถ ์Santa Barbara และอืน่ๆ จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบัวหิารมานตวั (Mantua 
Cathedral) อกีหนึ่งวหิารเกา่แกท่ีใ่นอดตีถูกสรา้งขึน้ในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ แตปั่จจุบันไดม้กีารสรา้งใหม่
ใน แบบบาร็อค ส่วนหอระฆังยังคงเป็นแบบโกธคิเช่นเดมิ ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับพาลาซโซ่ เดล เต 
(Palazzo del Te) เป็นพระราชวังในเขตชานเมืองมานตัว เป็นอกีหนึ่งอาคารรูปสีเ่หลีย่มที่ถูกสรา้งขึน้ในช่วง

ระหว่างปี 1524-1534 โดยสถาปนิกชื่อ Giulio Romano ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมืองเรจจิโอ เอมิเลีย 
(Reggio Emilia) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช.ม.) น าท่านเดนิเล่นภายในตัวเมืองเก่า 
(Old town) ซึง่เป็นเมืองน่ารักและมีเสน่หเ์ป็นอย่างยิง่ จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาวา่การเมือง  (City 

Hall) และน าท่านเขา้ชมวหิารลาเกยีรา (Basilica del la Ghiara) เป็นวหิารที่สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16 
ภายในวหิารเป็นทีป่ระดษิฐานของภาพพระแม่มาร ี(Madonna) อกีดว้ย 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Best Western Classic Hotel Reggio Emilia **** หรอืเทยีบเทา่  

 
 
วนัทีส่าม เรจจโิอ เอมเิลยี – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรฐัซานมารโิน 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองโมเดนา (Modena) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 40 นาที) อกีหนึ่งเมืองที่มี

ชื่อเสียงทางดา้นการท่องเที่ยวที่ไดร้ับความนิยมมากแห่งหนึ่งของแควน้เอมีเลีย-โรมัญญา (Emilia-
Romagna) เมืองโมเดนาเป็นหนึ่งในเมืองที่ถอืว่าเป็นศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตร ์โดยสถานที่ท่องเทีย่วที่มี
ชือ่เสยีงมากที่สดุของเมืองคอื มหาวหิารโมเดนา (Modena Cathedral) เป็นหนึ่งในอาคารแบบโรมันที่ส าคัญ

ทีสุ่ดในยุโรป และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997  มหาวหิารแห่งน้ี
เป็นมหาวหิารอันยิ่งใหญ่จากยุคคริสตศ์ตวรรษที่ 12 เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของศลิปะโรมาเนสกย์ุคตน้ 
จากนัน้น าท่านชมแกรนด ์เปียสซา่ (Piazza Grande) จัตรุัสใจกลางเมอืง จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคาร

ศาลากลาง (Town Hall) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่17 - 18 ตกแตง่ดว้ยหอนาฬกิา และระเบยีงทีส่วยงาม ได ้
เวลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงราเวนนา (Ravenna) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง) ซึง่อดตีเป็น

http://www.followmeholiday.com/
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เมืองหลักของจักรวรรดโิรมันตะวันตก และอาณาจักรออสโตรกอท (Ostrogoth Kingdom) แต่ปัจจุบันได ้

กลายเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของมหาวหิารกระเบือ้งโมเสค รวมไปถงึบรรยากาศทีน่่ารืน่รมยใ์นแบบเมอืงเล็กๆ
ของอติาลไีดเ้ป็นอย่างด ี เน่ืองเมอืงราเวนนา เป็นเมืองทีม่ปีระวตัศิาสตรแ์ละความเป็นมาทีค่อ่นขา้งเก่าแก ่อกี
ทัง้ยังเป็นเมืองแห่งครสิตศ์าสนสถานสมัยครสิเตยีนยุคแรก ที่ไดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบียน

เป็นมรดกโลก 8 แห่ง ในปี 1996 น าท่านเขา้ชมหอศีลจุ่มนีโอเนียน เป็นหนึ่งในคริสต์ศาสนสถานของ
โรมันคาทอลกิ ที่เก่าที่สุดแห่งหนึ่งในราเวนนาที่ก่อสรา้งบนที่เดมิที่เป็นโรงอาบน ้าโรมัน (Roman bath) 
บางครัง้ก็เรียกว่า “หอศีลจุ่มออร์โธด็อกซ์ ” หอศีลจุ่มนีโอเนียนน้ีสรา้งโดยสังฆราชเออร์ซัสในปลาย

ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 5 ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของบาซลิกิาใหญ่ทีถู่กท าลายไปในปี ค.ศ. 1734 
หอสรา้งเสร็จโดยบาทหลวงเนออนในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่5 เมือ่มกีารเริม่ตกแตง่ดว้ยโมเสก น าท่านเขา้ชม
ความสวยงามของกระเบือ้งโมเสค 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่รัฐอสิระซานมารโิน (San Marino) (ระยะทาง 82 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ช.ม.) หรอืชือ่

ทางการคอื สาธารณรัฐซานมารโีน และอกีชือ่หนึ่งคอื "'สาธารณรัฐอนัสงบสุขยิง่ซานมารโีน"' เป็นประเทศใน

ยุโรปใตบ้นเทอืกเขาแอเพนไนน ์ลอ้มรอบโดยประเทศอติาล ีเป็นหนึง่ในจุลรัฐยุโรป  น าท่านเยือน Palazzo 
Pubblico ซึง่เป็นหนึง่ในสิง่กอ่สรา้งในแบบสถาปัตยกรรมโกธคิ ซึง่มคีวามสวยงามมาก ที่เป็นจุดเดน่ของศาลา
วา่การแห่งน้ีก็คอื หอระฆัง ซึง่มีการตดิตัง้นาฬกิาเอาไวด้ว้ย จากนัน้เดนิไปตามย่านAvenue ที่น่ีเป็นถนนสาย

หลักที่คลาคล ่าไปดว้ยผูค้นมากมาย ชมอาคารบา้นเรือน หรือแมแ้ต่อาคารส านักงานที่สรา้งขึน้มาอย่างมี
เอกลักษณ ์อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความน่ารักสวยงามของเมอืงซานมารโิน ทีต่ัง้อยู่บนเทอืกเขา
ไททาโน (Mt. Titano)  

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจนี 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Best Western Palace Hotel Sanmarino**** หรอืเทยีบเทา่  
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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%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
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วนัทีส่ ี ่     ซานมารโิน – อาเรสโซ – มอนเตอรจิจโิอน ิ– เซยีนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองอาเรสโซ (Arezzo) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) เมืองหนา้ด่านยุค

กลางอันรุ่งเรืองดว้ยศลิปะเรเนอซองส์ น าท่านเยือนจัตุรัสใจกลางเมืองหรือเปียซซ่าแกรนด์เด (Piazza 

Grande) บรเิวณโดยรอบจัตุรัสลอ้มรอบไปดว้ยหมู่อาคารสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็น พระราชวังเกา่ อาคาร
ส านักงานของรัฐที่ยังคงความสวยงามของศลิปะเรเนอซองส ์จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ Duomo San 
Donato ซึง่เป็นโบสถอ์ายุกวา่ 700 ปี สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่13 ไดเ้วลาน าท่านเทีย่วชมความสวยงามของ

ย่านเมืองเก่าแห่งอาเรสโซ ซึง่เรียกไดว้า่ เป็นอกีเมอืงสวยที่หลบซ่อนในอติาล ีอสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและ
เดนิเลน่ตามอธัยาศยั 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูห่มู่บา้นมอนเตอรจิจโิอนิ (Monteriggioni) (ระยะทาง 105 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.45 ชม.) 
อกีหนึ่งเมืองสวยแห่งแควน้ทัสกานี หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นหมู่บา้นเก่าแกยุ่คกลางที่สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 13 
โดยมกีารสรา้งก าแพงลอ้มรอบเมืองและก าแพงโบราณแห่งน้ีก็ยังคงความสมบูรณ์มาถงึปัจจุบัน น าท่านเดนิ

เลน่ชมสถาปัตยกรรมยุคกลางที่ยังคงไดร้ับการอนุรักษ์อย่างดยีิง่ จากนัน้น าท่านชมจัตรุัสเปียซซ่า เดอ โรมา 
(Piazza di Roma) จัตรุัสใจกลางเมอืง และแวะถ่ายรูปกบัโบสถแ์ซนตา มาเรยี อซนัตา (Santa Maria Asunta 
Church) อันเป็นโบสถป์ระจ าเมืองเก่าแห่งน้ี อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและดืม่ด ่ากับความสวยงามของเมือง

โบราณอกีแห่งของแควน้ทัสกานี ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซยีนา (Siena) (ระยะทาง 20 ก.ม. ใชเ้วลา
เดนิทาง 30 นาท)ี เมอืงยุคกลางทีถ่อืวา่เป็นคู่แขง่ของเมอืงฟลอเรนซ ์เมอืงท่องเทีย่วทีม่ีชือ่เสยีงอกีเมอืงของ
ประเทศอติาลี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางศลิปะและสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะบรเิวณใจกลางเมืองเก่าของ
เมืองเซียนาซึง่เป็นศูนย์กลางทางประวัตศิาสตร์เมืองเซียนายังไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย

องค์การยูเนสโก (Unesco) เมื่อปี ค.ศ. 1995 น าท่านชมความงดงามของ มหาวิหารเซียนา (Siena 
Cathedral) หรอื ดโูอโมดเิซยีนา (Duomo di Siena) เป็นมหาวหิารนกิายโรมันคาทอลกิทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่ง
ระหว่างปี 1215 -1263 โดยมหาวหิารถูกสรา้งขึน้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธคิ และสถาปัตยกรรมเรอเน

ซองส ์จากนัน้น าท่านชม เปียสซ่า เดล คัมโป (Piazza del Campo) พื้นที่จัตุรัสหลักที่ถือว่าเป็นศูนย์กลาง
ประวตัศิาสตรข์องเมอืงเซยีนา อกีทัง้ยังไดร้ับการยอมรับวา่เป็นจัตรุัสยุคกลางทีส่มบูรณท์ีส่ดุแห่งหนึง่ในยุโรป 
เป็นจัตุรัสทีม่ีชือ่เสยีงในเรื่องความงามและความสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรมไปทั่วโลก อกีทัง้ยังเป็นที่ตัง้

ของสถานทีส่ าคญัๆ จ านวนหลายแห่ง 

http://www.followmeholiday.com/
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจนี 
  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Executive Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีห่า้ เซยีนา – ปิทญิาโน – โซราโน– เปรเูกยี 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปิทญิาโน (Pitigliano) (ระยะทาง 114 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
เป็นอีกหนึ่งเมืองสวยแห่งแควน้ทัสกานี และเป็นเมืองโบราณยุคกลางที่ไดร้ับการขนานนามวา “เยรูซาเลม
นอ้ย” ตัง้อยู่บนสันเขาทูฟา (Tufa Hill) เป็นย่านเมอืงของชาวยวิที่อพยพมาสรา้งถิน่ฐานประมาณชว่งศตวรรษ
ที่ 16 น าท่านแวะถ่ายรูป ณ จุดชมววิที่สามารถถ่ายภาพเมืองโบราณที่สรา้งบนหนา้ผาเล็กๆแห่งสันเขาทูฟา 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชมย่านเมอืงเกา่ ไม่วา่จะเป็น Piazza Pietrucciolo และ Piazza Garibaldi อสิระใหท้่านได ้
เก็บภาพเมืองโบราณยุคกลางอันแปลกตาอกีแห่งที่ซ่อนเรน้อยู่ในสันเขาแห่งประเทศอติาล ีไดเ้วลาน าท่าน
เดนิทางสู่เมืองโซราโน (Sorano) เป็นเมืองและชุมชนในจังหวัดกลอสเซโต ทางตอนใตข้องแควน้ทัสกานี 

เป็นเมืองเนินโบราณยุคกลางที่หอ้ยลงมาจากหนิปอยที่อยู่เหนือแม่น ้าเลนเต ้นับเป็นอกีหนึ่งเมืองโบราณที่มี
ความสวยงามและตดิอนัดบัเมอืงเล็กทีน่่ามาเยอืน 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเปรูเกยี (Perugia) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมอืง

โบราณอกีแห่งของแควน้อมุเบลยี น าท่านเดนิเลน่บนถนน Corso Vannucci ชือ่ของถนนน้ีไดต้ัง้มาจากจติรกร

พื้นเมืองชื่อ Pietro Vannucci (Perugino) จากนั้นน าท่านชมจัตุรัส Piazza IV Novembre ตรงกลางลานมี
น ้าพุ Fontana Maggiore ที่เริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1275 โดย Nicola และ Giovanni Pisano จากนัน้น าท่าน
แวะถ่ายรูปกับหมู่อาคารสวยงามกลางเมอืงเช่น Palazzo dei Priori เป็นพระราชวงัทีส่รา้งในยุคกลางตอนทา้ย 

http://www.followmeholiday.com/
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(ระหวา่งศตวรรษที ่13-14) ความยิง่ใหญ่ของก าแพงและ การออกแบบที่มลีักษณะคลา้ยป้อมปราการ ท าให ้

วงัน้ีดนู่าเกรงขาม อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความสวยงามของเมอืงยุคกลางอกีแห่งของแควน้อมุเบ
ลยี 

 
 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจนี 

  
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Relais Dell Olmo Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก เปรเูกยี – อสัซซี ี– สเปลโล – อสัโกลปีีเชโน – เพสการา  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองอัสซซี ี(Assisi) (ระยะทาง 27 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ 
ทีต่ัง้อยู่ในจังหวดัเปรูเกยี แควน้อมุเบรยี ทางตะวนัตกของภูเขาซบูาซโิอ (Mt. Subasio) เมืองอสัซซีเีป็นเมอืง
เกดิของนักบุญฟรังซสิแห่งอัสซซีี ผูก้่อตัง้คณะฟรันซสิกันในปี ค.ศ. 1208 และนักบุญกลาราแห่งอัสซซีี ผู ้

กอ่ตัง้คณะกลารสิ และนักบุญกาเบรยีลแห่งแม่พระในครสิตศ์ตวรรษที ่19 น าท่านถ่ายรูปมหาวหิารนักบุญฟรัง
ซสิแห่งอัสซซี ีไดร้ับเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปีค.ศ. 2000 มหาวหิารแห่งน้ี
สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่13 เป็นมหาวหิารสามชัน้ สว่นลา่งเริม่สรา้งไม่นานหลงัจากทีฟ่รังซสิแห่งอสัซซี ีไดร้ับ

การประกาศเป็นนักบุญเมื่อปีค.ศ. 1228 - 1253 ส่วนจติรกรรมฝาผนังโดย ชมิาบูเอ (Cimabue) และ จอตโต 
ด ีบอนโดเนซึง่จติรกรผูม้ีชือ่เสยีง ชัน้บนมีจติรกรรมฝาผนังเป็นประวัตขิองฟรังซสิแห่งอัสซซีโีดยจอตโต ด ี
บอนโดเน น าท่านชมความสวยงามของมหาวหิารแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมืองสเปลโล (Spello) 

(ระยะทาง 13 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 15 นาที) เป็นเมอืงเล็กๆ ที่ตัง้อยู่บนเนนิเขา ใกลก้บัเมอืงเปรูเกยี และยัง
ตัง้อยู่ในแควน้อุมเบลีย พื้นที่ของเมืองครอบคลุมทัง้ส่วนที่เป็นที่ราบและเนินเขา ผลติภัณฑข์องเมืองคือ 
น ้ามันมะกอก และน ้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน น ้ามันของที่น่ีจะมีความบรสิุทธิ์มากจนไดข้ึน้ชื่อว่า “City of 

oil”  เมืองน้ีจะมีเทศกาลดอกไมแ้ละน ้ามันซึง่จะจัดในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน และช่วง ธันวาคม-
มกราคม โดยเฉพาะเทศกาลดอกไม ้ Infiorate di Spello เป็นเทศกาลเก่าแกท่ี่มมีานานมาก น าท่านเที่ยวชม
เมืองเก่า (Old Town) ซึง่มีอาคารบา้นเรือนอายุกวา่รอ้ยปีสรา้งลดหลั่นบนเนินเขา อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

ความสวยงามของหมู่อาคารยุคโบราณไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมืองอัสโกลปีีเชโน (Ascoli 
Piceno) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง)    

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

 
บ่าย น าท่านเทีย่วชมเมอืงอัสโกล ีปีเชโน ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในแควน้มารเ์ก (Marche) เป็นเมืองทีต่ัง้มานานมาก

กอ่นที่จักรวรรดโิรมันจะมาคน้พบ คาดว่าเมืองน้ีไดม้กีารกอ่สรา้งเมอืงขึน้ตัง้แต่ปี 268 กอ่นครสิตกาล น าท่าน

ชมความเกา่แก่ของเมืองอสัโกล ีปีเชโน น าท่านเยือนจัตุรัส Piazza del Popolo และ Piazza Aringo ซึง่เป็น
จัตรุัสทีม่ีหมู่อาคารบา้นเรอืนโบราณและ เป็นที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลในปัจจุบัน ไดเ้วลาน าท่านเดนิทาง
สูเ่มอืงเพสการา (Pescara) (ระยะทาง 92 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของจังหวดัเพส

การาในแควน้อบรูซโซประเทศอติาล ี 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Best Western Plaza Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

http://www.followmeholiday.com/
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B2&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%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%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%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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%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%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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วนัทีเ่จ็ด  เพสการา – เมทารา – โพเทนซา่ 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองเมทารา (Metara)  (ระยะทาง 310ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3.30 ชั่วโมง)  อกีหนึง่เมือง

ท่องเทีย่วที่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ตัง้อยู่ในแควน้บาซลีกีาตา (Basilicata) หนึง่ใน 20 แควน้ของ
ประเทศอติาล ีตัวเมืองตัง้อยู่เหนือหุบเขาทีม่ีแม่น ้าสายเล็กๆไหลผ่าน เมื่อเดนิเขา้มาภายในตวัเมอืงจะไดพ้บ
กบัถนนสายเล็กๆทีปู่ดว้ยหนิ ทีต่ลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอนัแสนเกา่แก่ เป็นเมอืงที่ไดร้ับ

ขนานนามวา่เป็นเมืองใตด้นิ หรอื เมืองมนุษยถ์ ้า น่ันเอง จนกระทั่งในปี 1993 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให ้
เป็นมรดกโลก ส าหรับนครถ ้าโบราณ Sassi di Matera เป็นแหลง่อารยธรรมเกา่แกท่ีม่อีายุกวา่ 9,000 ปี  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเทีย่วชมความสวยงามแปลกตาของนครถ ้าแห่งน้ี พรอ้มเก็บภาพความสวยงามของลกัษณะภูมปิระเทศ

อนัแปลกตาของเมืองเมทารา ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่เมืองโพเทนซ่า (Potenza) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช ้

เวลาเดนิทาง 1.15 ชัว่โมง)  
 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ในโรงแรม 

  
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   Park Hotel Potenza **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีแ่ปด  โพเทนซา่ – เนเป้ิล   – คาแซรต์า 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเนเป้ิลส ์(Naples) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.15 ชัว่โมง) หรอืทีน่ยิมเรยีก
เป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความส าคัญทาง
ประวตัศิาสตร ์ศลิปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตรก์ารท าอาหาร ที่ไดร้ับการยอมรับจากทั่วโลก

อกีทัง้ยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเป้ิลส ์(Province of Naples) และแควน้กัมปาเนีย (Campania) แควน้
ที่ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องประเทศอติาลน่ัีนเองเมืองเนเป้ิลสต์ัง้อยู่ที่ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอติาลตีดิกับอ่าวเน
เป้ิลส ์(Naples Bay) กึง่กลางระหวา่งพืน้ทีภู่เขาไฟสองแห่ง คอื ภูเขาไฟวสิเุวยีส และกมัปีเฟลเกรยแ์ละยังเป็น

เมืองทีม่ีบทบาทส าคญัในคาบสมุทรอติาล ีมาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตัง้เมืองขึน้มา ดว้ยเหตุน้ีเมืองเนเป้ิลส์

จงึถือวา่เป็นเมืองที่เกา่แก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะบรเิวณใจกลางของเมืองเนเป้ิลยังเป็นศนูยก์ลาง
เมืองทางประวัตศิาสตรท์ี่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และไดร้ับการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก ้(Unesco) ใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   น าท่านชมและถ่ายรูปกบัจัตุรัสเพลิบสิซโิต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งใน
จัตรุัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในเมือง เนเป้ิลส ์ตัง้อยู่ใกล ้ๆ กบับรเิวณอา่ว ซึง่ถูกลอ้มรอบไปดว้ยเหลา่อาคารสถานที่
ทีม่คีวามส าคญัของเมอืง  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 
 

http://www.followmeholiday.com/
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองกาแซรต์า (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกาแซรต์า แห่งแวน้คัมปาเนียของอติาล ี

น าท่านเขา้ชมพระราชวังกาแซรต์า (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตรยิ์แห่งเน
เปิลสแ์ห่งราชวงศบ์ูรบ์ง ทีต่ัง้อยู่ที่เมอืงกาแซรต์าในประเทศอติาล ีพระราชวังกาแซรต์าเป็นหนึ่งในพระราชวัง
แบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สรา้งขึน้ในยุโรปในครสิตศ์ตวรรษที่ 18 พระราชวังแห่งน้ีไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก การก่อสรา้ง
พระราชวังกาแซรต์าเริม่ขึน้ในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจา้ชาลสท์ี ่7 แห่งเนเปิลส ์ผูท้รงท างานอย่างใกลช้ดิกับ
สถาปนกิลุยจ ีวนัวเีตลล ีเมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจ าลองส าหรับพระราชวัง พระเจา้ชาลสก็์ทรงพอพระทัย

มาก แต่พระองคก็์มิไดม้ีโอกาสที่จะไดบ้รรทมในพระราชวังแมแ้ต่เพียงคนืเดยีว พระเจา้ชาลสท์รงสละราช
สมบัตใินปี ค.ศ. 1759 เพือ่ไปเป็นพระมหากษัตรยิส์เปน การกอ่สรา้งด าเนนิตอ่มาโดยพระราชโอรสองคท์ีส่าม
และผูค้รองเนเปิลสต์่อมาคอืพระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่4 แห่งเนเปิลส ์สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สู่ชอ้ปป้ิง

เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตที่รวมเอาแบรนดส์นิคา้
จากดไีซน์เนอรช์ัน้น ามาลดราคาตลอดทัง้ปี อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝากหรอืเลอืกซือ้สนิคา้แบรนด์
เนมตา่งๆไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

*****อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงทีเ่อาทเ์ลต***** 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั   IH Roma Z3 Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัทีเ่กา้  โรม – โคลอสเซยีม – โรมนัฟอรมั 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม  

น าท่านถ่ายรูปกบัโคลอสเซยีม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นสนาม
กฬีากลางแจง้ขนาดใหญ่เริม่สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดเิวสปาเซยีนแห่งอาราจักรโรมันและสรา้งเสร็จในสมัย
จักรพรรดิตติัส (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับโรมันฟอรัม (Roman 

Forum) ตัง้อยู่ระหว่างเนินพาเลตเิน (Palatine hill) กับเนินแคปิโตลเิน (Capitoline hill) ปัจจุบันเป็นเพียง
ซากปรักหักพังทีบ่่งบอกถงึพลังอ านาจของจักรพรรดแิละกองทัพอนัน่า เกรงขามในยุคโบราณ สมควรแกเ่วลา
น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

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

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพมหานคร (บนิตรง) โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG 945 (เวลาบนิประมาณ 11.35 
ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อน บนเครือ่งบนิ 
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วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 
 

06.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE) 
 
 

 
10 วนั อนัซนีอติาล ีเหนอืจรดใต ้

(เสน้ทางโรแมนตกิ เมอืงเล็กๆสวยตดิอนัดบัอนัซนี แหง่ประเทศอติาล)ี 

ราคาทวัร ์79,900 บาท : 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 63/ 21-30 พ.ค. 63/ 18-27 ม.ิย. 63/ 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63/ 6-
15 ส.ค. 63 
     17-26 ก.ย. 63 / 8- 17 ต.ค. 63 / 15 – 24 ต.ค. 63 

ราคาทวัร ์84,900 บาท : 12 – 21 เม.ย. 2563 
 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) เม.ย. – ต.ค. 2563 สงกรานต ์2563 

ราคาผูใ้หญ่ พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ท่านพักกบัผูใ้หญ่ 1 
ท่าน 

79,900 84,900 

พักเดีย่วเพิม่ท่านละ 12,000 14,000 

เด็กอายุ 2-11  ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 76,900 81,900 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เริม่ตน้ทีท่่านละ  

(ราคาสามารถยนืยันไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เท่านัน้) 

90,000 – 110,000 

ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิ หักคา่ตัว๋ (ผูใ้หญ่)  BKK-
MXP//FCO-BKK  

25,000 28,000 

คา่วซีา่ประมาณท่านละ  ไมร่วมวซีา่ 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 
ประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเท่านัน้ (คดิ ณ วนัที ่3 กนัยายน 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 

กก.  

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
▪ ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักท่องเทีย่วโดยสายการบนิ TG  (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไม่เกนิ 30 กก./ท่าน) 
▪ คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  
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▪ คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 
คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไม่ครอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 
85 ปี) 

▪ คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 
▪ คา่อาหารทุกมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบ ุ
▪ เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มคา่ทปิตา่งๆ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 
▪ คา่วซีา่เชงเกน้ ประมาณ 3,000 บาท 
▪ คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ซึง่ท่านตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 

▪ คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
▪ คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออก
เดนิทางแนน่อน 
  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณีกรณียกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่เก็บคา่ใชจ้่าย (หากไม่ไดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั หักค่ามัดจ า 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-

59 วนั) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วนั หักค่ามัดจ า 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-
43 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วนั หักค่าใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์    (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้่าย 100%  
***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซีา่ในทุกกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้น้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

▪ เน่ืองจากการท่องเทีย่วน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิ

คนื ในกรณีที่ท่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารที่ทางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ 
กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวร์ที่ท่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้
เมอืง  

▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคล
ธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เคร ือ่งบนิเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยัน
วา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้
ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 
TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั 
ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้ 

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่
เดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้
และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์อง

สายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่เกนิ 

7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 
การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีคา่ทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเคร ือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย สาย

การบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋า
จรงิ ทั ้งน้ีจะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกิจ 
(Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ
เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าอติาล ี

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วนัท าการ) 
สถานทูตไม่อนุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถา้ท่านรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่     วซีา่ล่วงหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่่านจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

 
1. หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป มหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 แผ่น และไมช่ ารดุ ขาด หรอืเปียกน า้ 

2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสี

เทา ใชไ้ม่ได)้ เปิดหู เปิดหนา้ผาก หา้มสวมแวน่สายตาหรอืใสค่อนแทคเลนส ์(รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน... 

(สถานทตูมกีารเทยีบรูปกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิัตร (กรณีเด็กต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)  
8. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ:์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี  

- เด็ก เดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอ

เท่านัน้ และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และให ้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และให ้
ระบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชือ่มารดา)   

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศ

เทา่น ัน้ 
กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนงึ 
-ใบส าเนาบันทกึการหย่า โดยระบุวา่บุตรอยู่ในอ านาจการปกครองของใคร 

-ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน้) หรอื ใบฟ้องหย่าผูใ้ชอ้ านาจศาล 
เอกสารการปกครองบตุร จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 
กรณีบุตรบุญธรรม 

-ใบจดทะเบยีนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบยีนรบับตุรบญุธรรม จะตอ้งรบัรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่น ัน้ 
***ถา้เอกสารมใิชเ่อกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดร้ับการรับรองเอกสารจากสถาณทูตของประเทศนัน้ๆ 

ประจ าการในประเทศไทย*** 
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

(ไมต่อ้งระบสุถานทตู ประเทศและวนัทีเ่ดนิทาง) 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  
- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  

 
10.หลกัฐานการเงนิ :   

ส าเนาสมุดบัญชยีอ้นหลงั 3 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนที่จะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง  1 
ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซีา่) 
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หมายเหตุ : หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ตอ่เน่ือง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank statement และยอดลา่สดุอพัเดท 7 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ 
จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบัญช ี

************* ตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ ************** 

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือ่ผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสตูบิัตร, ทะเบียนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธว์่าเป็นคน
ในครอบครัวเดยีวกนั 

 (สถานฑตูไม่รบัพจิารณาบัญชกีระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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 แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

10 วนั อนัซีนอติาล ีเหนือจรดใต้ 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเลก็ๆสวยติดอันดบัอนัซีน แห่งประเทศอติาล)ี 

(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น แต่รวมทปิทุกอย่างแล้ว)  

 

ราคาทัวร์ 79,900 บาท    23 เม.ย. – 2 พ.ค. 63   21-30 พ.ค. 63   18-27 มิ.ย. 63 
 23 ก.ค.-1 ส.ค. 63   6-15 ส.ค. 63   17-26 ก.ย. 63  
 8- 17 ต.ค. 63     15 – 24 ต.ค. 63 

ราคาทัวร์ 84,900 บาท    12 – 21 เม.ย. 2563 
หมำยเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่ำ เป็นกำรท ำวีซ่ำในกลุ่มเชงเกน้ 

 (รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลกูค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

ช่ือผูส้ ำรองท่ีนัง่............................................................... เอเยน่ต.์............................................................................ 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์......................................................... ........ 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่นั่ง และ ส าเนาพาสปอร์ตลกูค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 635 1415 

ล าดบัที ่ ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล์ อาหาร 
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