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ไฮไลท์การท่องเทียวโรแมนติกอติาลใีต้  วัน แบบพรีเมียม พเิศษสุด!!! “พกัในเกาะคาปรี” 

*** เมืองคาปัว...  

*** เกาะคาปรี... จตัุรัสอูมแบร์โต, สวนออกสัตุส, อนาคาปรี,นงักระเชา้สู่จุดชมวิวยอดเขามอนเตโซลาโร,บลูกร๊อตโต 

*** เส้นทางอมลัฟี(Amalfi Coast) ...ซอร์เรนโต,้ เมืองโบราณปอมเปอี, เมืองเก่าปอซิตาโน, อมลัฟี, ราเวลโล่  

*** เปสตุม, เขา้ชมวิหารกรีกโบราณ  
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*** คาสเทลเมสซาโนซ่า, เขา้ชมเมืองเก่าบนยอดเขาทาํดรั้บการยกยอ่งวา่สวยทีสุดในอิตาลีใต ้

*** มาเทร่า, เมืองทีมีมนุษยอ์ยูอ่าศยัอยา่งต่อเนืองมายาวนานมากทีสุดในโลก(กวา่ ,  ปี)  

*** อลัเบลโรเบลโล, เดินเล่นชมเมืองทีไม่มีเมืองไหนในโลกเหมือนเมืองนี(สไตลท์รูลี) 

*** เลชเช่, เมืองสาํคญัแห่งแควน้ปูเกีย เสมือนอญัมนีทีถูกซ่อนไวเ้ลยทีเดียว 

*** บารี(Bari), เมืองหลวงแห่งแควน้ปูเกีย เมืองทีเป็นตน้กาํเนิดซานตาคลอสอยา่งแทจ้ริง 

*** กรุงโรม, กรุงวาติกนั, เขา้ชมพพิธิภณัฑว์าติกนั(Sistine Chapel), เขา้ชมโคลอสเซียม, นาํพุเทรว,ี วิหารแพนธีออน   

เมนูพเิศษ!!! *พิซซ่า*พาสต้า*ราวโิอล*ีรีซอตโต้*ลาซานญ่า*สเต๊ก*อาหารไทย 

 

จุดเด่นของรายการทัวร์อิตาลใีต้ 

1. โรงแรมทีพกัแบบ  ดาว พร้อมพนกังานยกกระเป๋าส่งถึงหอ้งพกั 

2. บริการอาหารเชา้ ในห้อง F.I.T.  

3. อาหารพืนเมืองแบบมีคุณภาพ เพือลองชิมรสชาติแบบตน้ตาํรับ *** 

4. อาหารจีนเมนูดีลกัซ์  อยา่ง พร้อมผลไม ้

5. อาหารไทย  อยา่ง พร้อมของหวาน 

6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัร์ และพนกังานเสิร์ฟในยุโรป 

7. มีนาํดืมบริการบนรถโคช้วนัละ  ขวด ต่อท่าน 

( กรุณาสาํรองทีนงัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพอืความสะดวกในการยนืวีซ่า) 

 

 

วันแรกของการเดินทาง( )        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

.  น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชนั เคาร์เตอร์สาย

การบินกาตา้ร์แอร์เวย ์(เคาเตอร์ Q) เจา้หนา้ทีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรทีนงับนเครือง 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เทียวบินที QR833 

วันทสีองของการเดินทาง( )        โดฮา – สนามบินโรม – คาปัว – เมืองโบราณปอมเปอ ี– ซอร์เรนโต้  

.  น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลียนเครือง) 

.  น. ออกเดินทางสู่โรม โดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เทียวบินที QR123 

.  น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน(กรุงโรม) ประเทศอิตาลี 

หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองคาปัว (แควน้คมัพาเนีย 

“CAMPANIA”)  ทางตอนใตข้องอิตาลี สู่ ซึงอยูเ่หนือเมืองนาโป

ลี เดินทางถึงเมืองคาปัว นาํท่านชมเมืองโบราณคาปัว  เมืองทีถูก

ทาํลายในระหวา่งการล่มสลายของจกัรวรรดิโรมนัตะวนัตก เขา้
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ชม Santa Maria Capua Vetere Amphitheater ซากอฒัจนัทร์โบราณทีใหห็้นถึงร่องรอยประวติัศาสตร์จนไดเ้วลา

สมควร เดินทางสู่ “เมืองโบราณปอมเปอ”ี (Pompei)  

เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านชมเมืองโบราณ ,  ปี ทีถูกทาํลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวยีส ซึงภูเขาไฟลูกนีระเบิดเอาดินโคลนเถา้

ถ่าน และหินละลายทบัถมจมลงไปในดินในชวัเวลาไม่กี

นาทีเมือ พ.ศ.  ประชาชนนบัหมืนตอ้งถูกฝังทงัเป็น

ตายดว้ยความทุกขท์รมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอดออกมา

ไดเ้ลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจาํของ

ชาวโลกต่อมาไดม้ีการฟืนฟูศึกษาประวติัศาสตร์โบราณ

ชือปอมเปอีจึงถูกคน้พบแต่ไม่มีใครทราบวา่อยูที่ไหน 

จนกระทงั พ.ศ.  ไดพ้บร่องรอยของซากเมือง เมือรือ

ดินทีทบัถมออกมาหมดแลว้ก็พบซากเมืองทีใหญ่โต และสร้างดว้ยหินอย่างแขง็แรง บางแห่งพบ “ ซากชาวปอมเป

เอียน และสัตวเ์ลียงของเขาทีตายกลายเป็นหินยงัคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนนัจะเห็นลกัษณะของความ

หวาดกลวัต่อความตายไดเ้ป็นอยา่งดีบางคนนงัเอามือปิดหนา้ตายบางคนนงัซบกบักาํแพงบา้นตายก็มี ปอมเปอีจึงได้

ชือวา่ “ซากเมืองแห่งความตาย” จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้  (SORRENTO) ทีมาของเพลง “คมั

แบค ทู ซอร์เรนโต ้” เป็นเมืองทีมีทศันียภาพสวยงาม โดยเฉพาะเวลาตอนทีพระอาทิตยอ์สัดง ดว้ยเส้นทางทีคดเคียว

และถนนค่อนขา้งแคบทาํให้เราไดช้มความสวยงามตลอดเส้นทางจนถึงเมืองซอร์เรนโต(้รถจะขบัชา้) จากนนันาํ

ท่านชมเมืองซอร์เรนโต ้ เมืองตากอากาศเล็กๆ ริมทะเล ตวั

เมืองซอร์เรนโตนนัตงัอยูบ่นหนา้ผาสูง และไล่ระดบัลงมา

ตามความลาดชนัจนลงมาถึงระนาบเดียวกนักบัชาย หาด

ทรายสีเทาทีไดรั้บการจดัระเบียบไวอ้ยา่งเรียบร้อย และมี

ชายฝัง Amalfi ทีเลียบริมทะเลไปตามหนา้ผายาวถึง 50 กม. 

นาํท่านชม จตุัรัสทาซโซ่ (Piazza Tasso) ตงัอยูบ่ริเวณใจ

กลางเมือง เป็นจตัุรัสทีเตม็ไปดว้ยสีสันของร้านรวงทีตงั

เรียงรายตลอดสองขา้งทางของถนนสายทีไดชื้อว่าเป็นชอ้ปปิงสตรีทอนัมีชือเสียงของเมืองซอร์เรนโต ้พร้อมทงัยงั

ไดช้มวถิีชีวิตของผูค้นพืนเมืองทนิียมมานงัจิบกาแฟ หรือมานงัพูดคุยสังสรรคก์นัในร้านอาหาร นาํท่านชมบริเวณ

โดยรอบจตุัรัสทาซโซ่ ทีเตม็ไปดว้ยโบสถ ์วิหาร ทีมีความโดดเด่นงดงามเป็นเอกลกัษณ์ดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรม

แบบบารอค อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั จากนนัมีเวลาใหทุ้กท่านเดินเล่นชมความ

งดงามของอ่าวเนเปิลจากบริเวณสวนวิลล่า โคมูนาเล่ (Villa 

Comunale Park, Sorrento) เป็นสวนสไตลอิ์ตาเลียนใตที้

สวยงามเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟวิสุเวียส เป็นจุดยอดนิยมสาํหรับ

นงัดูพระอาทิตยต์กดิน มีมา้นงั, โรงละครโอเปร่า สวนสาธารณะ

แห่งนีก็เหมาะสาํหรับทุกวยัจริงๆ เป็นสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจที

คุณตอ้งไปเยยีมชมเมืออยูใ่นซอร์เรนโต 
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คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร / จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั   

พกัท:ี Hotel Cristina Sorrento / หรือทพีกัระดับใกล้เคยีง 

*** กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็เพือใส่เสือผ้าและของใช้ส่วนตัวเพือนาํไปค้างคืนในเกาะคาปรี *** 

วันทสีามของการเดินทาง( ) ซอร์เรนโต้ – นงัเรือเฟอร์รีสู่เกาะคาปรี(พกัในเกาะคาปรี) – บลูกร๊อตโต 

นงัรถรางสู่จัตุรัสอูมแบร์โต – สวนออกสัตุส – อนาคาปรี – นงักระเช้าสู่จุดชมววิยอดเขามอนเตโซลาโร  

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพกั 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี ออกเดินทางสู่ “เกาะคาปรี” (Capri Island) / นาํท่านล่องเรือชมทิวทศัน์อนั

สวยงามของเกาะคาปรี ท่ามกลางทอ้งฟ้าสีคราม นาํทะเลสีนาํเงินเขม้ นาํท่านชมความงามของ “ถาํบลูกรอตโต”้ 

(BLUE GROTTO) ถาํนีถูกคน้พบเมือปี 1826 มีขนาด

กวา้ง 45 เมตรและยาว 54 เมตร สูง 15 เมตร ทางเขา้ถาํสูง

จากระดบันาํทะเลเพียงเมตรเศษๆ (ในกรณีทีสภาพอากาศ

ไม่เอืออาํนวยหรือระดบันาํสูงเกินอาจงดรายการชมถาํบ

ลูกอตโต ้เนืองจากไม่ปลอดภยั) นาํท่านนงัเรือเขา้สู่บริเวณ 

“มาริน่า แกรนด์เด” (Marina Grande) ท่าเรือทีสวยงาม

ของ “เกาะคาปรี” (รถจะมารับกระเป๋าเลก็ของทุกท่านไป

ส่งยงัโรงแรมทีพกั) จากนนันาํท่านโดยสารรถราง (FUNICULAR) สู่ยา่นกลางเมืองของเกาะคาปรี(จตัุรัสอูมแบร์

โต) จตัุรัสแห่งนี เป็นศูนยก์ลางของเมืองทีคึกคกั ผูค้นจะนิยมมาเดินรอบๆ จตัุรสัทีเตม็ไปดว้ย ร้านอาหาร ร้านคา้ 

ร้านแฟชนัทีมีชือเสียง มีหอนาฬิกาทีตงัเด่นใจกลางจตัุรัส และยงัมีจุดชมววิเมืองทีใกลก้นั 

เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคารถอ้งถิน 

นาํท่านเดินชมเกาะคาปรี สถานทีตากอากาศของชนชนัสูง

มาตงัแต่สมยัโรมนัเรืองอาํนาจ(จกัรพรรดิออกุสตุส 

(Augustus) ผูย้งิใหญ)่ และยงัคงไวซึ้งมนตเ์สน่ห์แห่งความ

งามมาจนถึงทุกวนันี บรรดากวีและนกัเขียนชือดงัต่างก็

บอกในงานเขียนเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ทีคาปรีสวรรคอ์ยู่

ใกล้ๆ  เพียงแค่ปรายตามอง” นาํท่านเดินสู่จุดชมวิว ณ 

“สวนออกสัตสั” (Augustus Garden) สวนแห่งนี เป็น

สวนทีเตม็ไปดว้ยพืชพรรณหายาก และมีความสวยงาม ร่มรืน ซึงเกิดขึนตงัแต่ช่วงตน้ศตวรรษที   เพือถวายแก่ 
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จกัรพรรดิแห่งโรมนั สวนแห่งนีประกอบไปดว้นระเบียงทีมองเห็นทะเล มีไมป้ระดบัและดอกไมน้านาชนิดให้เยยีม

ชมมากมาย และยงัไดเ้ห็นวิวแบบพาโนรามา  องศาของเกาะคาปรีอีกดว้ย จากนนันาํท่านเดินสู่สถานีรถบสั

ทอ้งถิน เดินทางสู่ยา่น “อนาคาปรี”(Anacapri) นาํท่านโดยสารกระเชา้สู่จุดชมวิว “มอนเต โซลาโร”(Monte 

Solaro) ซึงเป็นจุดชมวิวทีสวยงามทีสุดของ Capri 

เนืองจากมอนเต โซลาโร Monte Solaro เป็นภูเขาทีมีความ

สูง  เมตร และเป็นจุดทีสูงทีสุดของเกาะคาปรี มีเวลา

อิสระใหทุ้กท่านเก็บภาพความประทบัใจอยา่งเต็มที ท่าน

อาจเลือกนงัจิบกาแฟ ทานไอศกรีม(Gelato) หรือเครืองดืม

ทอ้งถิน “เลมอนเชลโล่”(Lemoncello) ทีมีชือเสียงมาก

ทีสุดของเกาะคาปรี / ไดเ้วลาสมควรนาํทุกท่าน เช็คอินเขา้

สู่โรงแรมทีพกั มีเวลาใหท้่านชืนชมกบับรรยากาศทีทาํให้คาปรีมีเสน่ห์เป็นทีหลงใหลของนกัท่องเทียว อดีตเคยเป็น

ทีประทบัตากอากาศของจกัรพรรดิแห่งอาณาจกัรโรมนั ทีโปรดใหเ้ป็นวิมานฉิมพลีริมฝังทะเล ชมทิวทศัน์อนั

งดงามของ ยอดเขาอนาคาปรี ชมบา้นเรือนและบา้นพกัตากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนใหท้่านไดเ้ดินเล่นผ่อนคลาย

กบัธรรมชาติอย่างเต็มอิม 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัท:ี Relais Maresca capri Hotel / หรือทีพกัระดับใกล้เคียง 

วันทีสีของการเดินทาง( )         เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต – พอซิตาโน – อมัลฟี – ราเวลโล  

      วิลล่า รูโฟโล(สวนแสนสวย) – ซาเลอร์โน(เส้นทางอมัลฟีมรดกโลก)   

เช้า บริการอาหารมือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพกั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านลงเรือกลบัสู่ “เมืองซอร์เรนโต้” (Sorrento) นาํท่านชมเมืองซอร์เรนโต ้เมืองสวยริม

ชายฝังทะเลทีมาของเพลง “คมัแบค ทู ซอร์เรนโต”้ และเป็นบา้นเกิดของ เอนริโก คารูโซ (ENRICO CARUSO) 

นกัร้องโอเปราชือดงั เป็นเมืองในฝันทีงดงามลาํเลิศ เมืองทีมีทศันียภาพ

สวยงาม จากนนันาํท่านลดัเลาะตามเส้นทางท่องเทียวชายฝังอมาลฟี 

(Amalfi Coast) สู่เส้นทางสวรรคอิ์ตาลีใต ้เป็นแนวชายฝังทางตอนใตข้อง

อ่าวซาเลอร์โน(Salerno) ทางตอนใตข้องอิตาลี ชายฝังอมาลฟี ไดรั้บการ

จดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ดว้ยสถานทีอนัสวยงาม

ของ Amalfi coast คืออ่าวทีมีเสน่ห์มากทีสุดแห่งหนึงของโลกและเป็น

หนึงในชายฝังทีงดงามทีสุดของทวีปยโุรปถนนชายฝังทีคดเคยีวผา่น

หมู่บา้นชาวประมงบนหนา้ผาสูงชนั มีวิวทิวทศัน์อนัอนัสวยสดงดงาม 

และความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมยคุกลางปัจจุบนัชายฝังอมลัฟีไดเ้ป็นสถานทีท่องเทียวทีดึงดูดชาวอิตาเลียน

และนกัท่องเทียวจากทวัทุกมุมโลกเดินทางถึงเมือง “โพสิตาโน” (Positano) นาํท่านเดินชมเมืองโปสิตาโน

(Positano) เป็นเมืองทีถือวา่งดงามทีสุดในบรรดาเมืองแถบนี ตวัเมืองตงัอยู่บริเวณเวงิอ่าวรูปครึงวงกลม ทีเตม็ไป

ดว้ยบา้นเรือนฉาบปูนระบายสีอยา่งสวยงาม ตงัลดหลนักนัมาจากเนินเขาลงสู่ทะเล โดยจุดศูนยก์ลางของ
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นกัท่องเทียวจะอยูบ่ริเวณยา่นมาริน่า แกรนด์เด่(Marina Grande) จะเตม็ไปไดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านไอศครีม

มากมาย 

เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นาํเดินทางต่อสู่ “เมืองอมลัฟี” (Amalfi) ในอดีตเป็น

เมืองศูนยก์ลางการคา้ทางทะเลในยคุไบแซนไทน์

ศูนยก์ลางเมืองอยูบ่ริเวณจตัุรัสดุโอโม อนัเป็นทีตงัของ

นาํพุ เซนต ์แอนดรูว ์(Sant’Andrea Fontana) มหาวิหาร

ประจาํเมือง (Amalfi Duomo) มีประตูสาํริดจากศตวรรษ

ที 11 ภาพโมเสก และ สุสานใตดิ้นของเซนต ์แอนดรูวท์ี

อญัเชิญพระศพมาจากกรุงคอนสแตนติโนเปิล เมือปีค.ศ.

1208 รอบๆจตัุรัสมีร้านคา้ ร้านอาหารและร้านขายของทีระลึกอยูม่ากมายส่วนชายทะเลทีติดท่าเรือนนั เหมาะจะ

เป็นจุดชมทิวทศัน์อาคารบา้นเรือนทีตงัลดหลนัอยูบ่นเชิงเขา เป็นภาพทีงดงามไม่แพโ้ปสิตาโน  

นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองราเวลโล่ (Ravello) เมืองแสนสวยทีอยูบ่นเนินเขาสูง เดินทางถึงหมู่บา้นราเวลโล่ ทีมี

ความงามน่ารัก ดว้ยความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปะทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน จตุรัสกลางเมือง

เลก็ๆทีแตกต่างจากเมืองอืนๆ จึงไดรั้บการบรรจุไวใ้นส่วนหนึงของ มรดกโลกของอิตาลี ในปี ค.ศ.  จาก

องคก์ารยูเนสโก นอกจากนีหมู่บา้นราเวลโล่ ยงัเป็นสถานทีทีศิลปินดงั อย่าง ริชาร์ด วาร์กเนอร์ ศิลปินชาวเยอรมนั

เคยมาแสดงคอนเสิร์ต จนทาํใหม้ีการจดัเทศกาลคอนเสิร์ต

ทีหมู่บา้นแห่งนีเป็นประจาํทุกปี  

นาํท่านเขา้ชม “วิลลา่ รูโฟโล” (VILLA RUFOLO) เป็น

ปราสาทเก่า และมีสวนแสนสวยอยู่ภายใน ปราสาทแห่งนี

เคยศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ในยา่นจตัุรัสหลกัของเมืองรา

เวลโล ถูกสร้างขนึอยา่งหรูหราในสไตลม์วัร์ ประมาณปี 

ค.ศ.  ภายในวิลล่าไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ย
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สวนไมด้อกไมป้ระดบั รวมไปถึงหอคอยโบราณสูงประมาณ  เมตร อิสระท่านชืนชมบรรยากาศและถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองซาเลอร์โน (Salerno)  

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ โรงแรมทีพกั  

พกัท:ี Hotel Novotel Salerno Est Arechi / Royal Continental Hotel / หรือทีพกัระดับใกล้เคยีง 

วันทห้ีาของการเดินทาง( )  เซอร์ลาโน – เปสตุม – ชมเมือง คาสเทลเมสซาโน – มาเทร่า 

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพกั 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเปสตุม (Paestum) เปสตุม เป็นแหล่งโบราณคดีเก่าแก่สมยักรีกโบราณ ก่อตงัในช่วง 600 ปี

ก่อนคริสตกาล ในเมืองเปสตุม มีพิพิธภณัฑแ์ละแหล่งโบราณคดีกลางแจง้มากมาย นาํท่านชมวิหารทงัสามทีเป็น

สัญลกัษณ์ของเมือง “วิหารอธีน่า, วิหารเฮร่า และวิหาร

โพไซดอน” เก็บภาพวิหารอธีน่ามีขนาดเลก็ทีสุดและ

ตงัอยูโ่ดดเดียว ส่วนวิหารอยู่คู่กนั วิหารเฮร่า ซึงเป็น

โครงสร้างทีใหญ่ทีสุดและเก่าแก่ทีสุดในบรรดาวิหารทงั

สามซึงยงัคงอยูใ่นสภาพทีดี จนเป็นสถาปัตยกรรมของ

อาณานิคมกรีกในศตวรรษที 6 ทสีมบูรณ์แบบ

ทีสุด  นอกจากวิหารแลว้ ยงัมีซากอาคารบา้นเรือนรวมถึงพืนกระเบืองโมเสคชินเลก็ๆ, Amphitheatre ขนาดเล็ก, 

Forum และอืนๆ / นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองคาสเทลเมสซาโน”(Castelmezzano) 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  นาํท่านชมเมืองคาสเทลเมสซาโนเมืองโบราณทีน่ารักตงัอยูใ่นจงัหวดัโพเทนซ่า ในแควน้บาซิลิกาตา้ (Basilicata) 

เมืองนีถูกจดัให้เป็นหนึงในเมืองทีสวยทีสุดในประเทศ

อิตาลี สร้างอยู่ในหุบเขา เป็นหนึงในหมู่บา้นทีมี

สถาปัตยกรรมทีแปลกตา แรกเดิมเป็นถินฐานของชาวกรี

กราวศตวรรษที 5-6  แต่การเขา้ไปชมเมืองแสนสวยแห่งนี

ก็ไม่ธรรมดา ตอ้งลอดผา่นอุโมงค ์ขา้มช่องเขา เพือเขา้สู่

ดินแดนทีน่าคน้หาแห่งนี จากนนันาํท่านออกเดินทางสู่

เมืองมาเทรา(Matera) ผา่นชมเมืองต่างๆระหวา่งทาง แวะ

เก็บภาพตวัเมืองมาเทราจากจุดชมวิว จากนันนาํท่านเขา้สู่เมืองมาเทรา เมืองโบราณทีมีผูค้นอยูอ่าศยัมาตงัแต่ยคุหิน 

เป็นเมืองทีเก่าแก่มากทีสุดแห่งหนึงของโลกเทียบเคียงกบัเมืองเจริโค 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัที: Nazionale Hotel Matera / หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันทหีกของการเดินทาง( )      มาเทร่า – เมืองโบราณมาเทร่า(มรดกโลก) – เมืองโบราณอลัเบลโรเบลโล่ 

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 
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นําท่านเดินชมเขต Sassi di Matera เมืองทีเคยได้ชือว่ายากจนทีสุดในอิตาลี และไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึง

นาํประปาจากรัฐบาลกลาง  จนถึงปี ค.ศ.  ไดเ้กิดโรคระบาดรัฐบาลอิตาลีจึงไดส้ร้างเมืองใหม่และได้อพยพ

ผูค้นออกจากเขตเมืองนีทงัหมด ต่อมาภายหลงัเมืองมาเท

ราได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  

รัฐบาลอิตาลีจึงเขา้มาปรับปรุงและประยุกตบ์า้นถาํให้เป็น

สถานทีท่องเทียว, ร้านอาหารและโรงแรมสุดหรู นาํท่าน

เขา้ชมโบสถถ์าํ San Pietro Caveoso ชมงานเขียนเฟสโกที้

งดงามอายุกว่าพนัปี ชมจตุัรัสต่างๆ ทีสวยงาม บา้นเรือนที

สร้างอยู่ในถาํ หินปูนและบางหลงัสร้างซ้อนกนัขึนไปแบบทีท่านไม่เคยเห็นทีไหนมาก่อน นาํท่านเดินชมเมืองเก่า

โดยเริมตน้จากจตุรัสวิทโทริโอ(Piazza Vittorio Veneto) จนถึงจตุรัสจตัุรัสดูโอโม (Matera’s Cathedral) เสมือนเป็น

ศูนยก์ลางของเมืองเก่ามีเวลาให้ท่านเลือกซือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั  

เทียง   บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนนันาํท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้นเมืองอลัเบโรเบลโล (Alberobello) (60 กม.) อลัเบโรเบลโล ตงัอยูใ่นภมูิภาคอา

ปูเลีย(Apulia) ของอิตาลี มีชือเสียงเนืองจากสถาปัตยกรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ บา้นเรือนทอ้งถินมีหลงัคารูปกรวยที

เรียกว่าทรงทรูลี(Trolli) ตวับา้นเรือนสร้างจากหินปูนมีอายุ

เก่าแก่กวา่  ปี 

นาํท่านเดินชมหมู่อลัเบโรเบลโลทีน่ารัก ทีเต็มไปด้วย

ร้านคา้ร้านกาแฟ รวมถึงร้านของทีระลึกมากมาย เมืองนี

ได้รับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. และ

เป็นจุดหมายทีนิยมมาท่องเทียวมากทีสุดแห่งหนึงของ

อิตาลีใต ้***แนะนาํให้ท่านซือนกหวีดทีทาํจากดินเหนียว

เป็นสัญลกัษณ์ของชาวปูเลีย นิยมใชเ้ป็นของฝากแก่เพือน

หรือคนทีเรารักเพอืนาํความโชคดีมาให้*** 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคารเมนูพาสตา้เส้น Orecchiette ซึงเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองอย่างแทจ้ริง  

พกัท:ี Astoria Hotel / Hotel Ramapendula Alberobello / หรือทพีกัระดับใกล้เคยีง 

วันทเีจ็ดของการเดินทาง( )  มาเทร่า – เลชเช่ – บารี  

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 

 นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองเลชเช่ (Lecce) ทีเสมือนเป็นอญัมนีทีถูกซ่อนไวข้องแควน้ปูเลีย เลยทีเดียว( .  ชวัโมง) 

 นาํท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเลคเช ถือวา่เป็นเมืองสไตลบ์าโรกทีสวยงามมาก และยงัคงมีร่องรอยวฒันธรรมกรีกให้

เห็นกนัอยูท่วัเมือง อาคารสูงใหญ่หรูหราทีสร้างจากหินปูนเรียงรายกนัอยู ่สัมผสัถึงความเป็นมาอนัยาวนาน ชม  
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“The Celestini Palace” หรือ Palazzo dei Celestini ปราสาทราชวงัเก่าแก่ทีสร้างขึนในช่วงศตวรรษที 16 ภายใต้

สถาปัตยกรรมแบบบาโรก ปัจจุบนัทีนีไดรั้บการอนุรักษจ์ากรัฐบาลทาํใหท้งัโครงสร้างดา้นใน และดา้นนอกยงัคง

แขง็แรง ทงัยงัถูกใชเ้ป็นทีวา่การของเมืองเลช

เช่ นาํท่านชมมหาวิหารซานตา โครเช่ 

“Basilica di Santa Croce” จุดสาํคญัทีสุดเลช

เช่ มีความสวยงามและยงิใหญ่ เป็นสถานที

ชืนชอบของบรรดานกัประวตัิศาสตร์ศิลปะ 

มหาวิหารแห่งนีเริมสร้างตงัแต่ ปี ค.ศ. 1549 

– ค.ศ. 1582 มีความสวยงามโดดเด่นดว้ยการ

แกะสลกัหินทีสวยงาม ตกแต่งซุม้ดา้นหนา้

ดว้ยรูปปันสัตวห์น้าตาแปลกประหลาด ท่าน

จะเห็นหนา้ต่างบานใหญ่ตรงกลางทีแกะสลกัเป็นรูปกุหลาบซึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปะแบบกรีกโรมนั ชม

โรมนัแอมฟีเธียเตอร์ The Roman Ampthitheatre อฒัจนัทร์กลางแจง้ทีสร้างขนึตงัแต่สมยัศตวรรษที   ของโรมนั 

เป็นอฒัจนัทข์นาดใหญ่ และพนืทีแสดงตรงกลาง เคยใชเ้ป็นสถานทีต่อสู้ของเหล่า Gladiator รวมไปถึงการแข่งขนั 

และการแสดงอืน ๆ ในอดีต เรียกไดว้า่เป็นพนืทีแห่งความบนัเทิงของชาวเลชเช่ในยุคโบราณ อิสระทุกท่านเก็บภาพ

ตามอธัยาศยั 

เทียง   บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ไดเ้วลาสมควรนาํท่านออกเดินทางเขา้สู่เมืองบารี(Bari) บารีเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคอาปูเลียในเป็นศูนยก์ลาง

เศรษฐกิจทีสําคญัทีสุดทีแห่งหนึงของอิตาลีใต ้มีท่าเรือและมหาวิทยาลยั เมืองบารีแบ่งเป็นเขตต่างๆ ทางทิศเหนือ

เป็นเมืองเก่าทีสร้างขึนริมทะเลระหวา่งท่าเรือ

สองแห่งทีทนัสมยักบัมหาวิหารเซนตนิ์โคลสั

, วิ ห า ร ซ า น ซ า บิ โ น แ ล ะ ป ร า ส า ท 

Hohenstaufen สร้างขึนสําหรับกษตัริยเ์ฟรเด

อริคทีสอง ทางทิศใตค้ือยา่นมูรัต (Murat) เขต

เมืองทีทันสมัยย่านช็อปปิงสําคัญ นําท่าน

เก็บภาพปราสาทซเวโว (Castello Svevo) 

แลนด์มาร์คหลักของบารี ตวัปราสาทตังอยู่

ริมทะเลอเดรียติก (Adriatric Sea) มีทีกาํแพง

ป้องกันล้อมรอบ แต่เดิมเป็นทีตังของป้อม

ปราการอาณาจกัรโรมนัและไบแซนไทน์ และไดรั้บการบูรณะโดยจกัรพรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิเฟรดเดอริกที 2 

ภายหลงัไดถู้กสร้างเพิมเติมและตกแต่งใหม่โดยกษตัริย์ แห่ง อาร์รากอน อิสระทุกท่านเก็บภาพความงามตาม

อธัยาศยั  นาํท่านเดินเขา้สู่เขตเมืองเก่าบริเวณจตุรัสเมอร์ชานไทล์ (Piazza Mercantile) เป็นบริเวณทีพลุกพล่าน

ไปดว้ยคนทอ้งถินและนักท่องเทียว ในบริเวณนียงัเป็นท่าเรือทีสามารถขา้มฟากไปยงัเมืองดูบรอฟนิค ประเทศ

โครเอเชียได้อีกด้วย นําท่านเก็บภาพโบสถ์เซนต์นิโคลสั (The Basilica of San Nicola) ทีสร้างขึนในปี ค.ศ.  
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สถานทีศกัดิสิทธิของนกัเดินเรือ จากนนัมีเวลาให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิงของต่างๆตามอธัยาศยั / นาํท่านเขา้สู่ที

พกั   

คาํ  บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร  

พกัท:ี Nicolaus Hotel Bari / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง  

วันทแีปดของการเดินทาง( ) บารี – เนเปิลส์ – ช้อปปิงเอาท์เลท็  

เชา้ บริการอาหารมือเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพกั 

 จากนนันาํท่านออกเดินทางสู่เมืองเนเปิลส์ 

เมืองแห่งประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ เมืองเน

เปิลส์ (Naples) หรือทีนิยมเรียกเป็นภาษา

อิตาลีวา่ เมืองนาโปลี (Napoli)  ตงัอยูที่

ชายฝังดา้นตะวนัตกของอิตาลี  เป็นเมืองที

ราํรวยทางประวตัิศาสตร์ทียาวนานและยงั

เป็นเมืองทีมีบทบาทสาํคญัในคาบสมุทร

อิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนบัแต่ก่อตงัเมือง

ขึนมา ดว้ยเหตุนีเมืองเนเปิลส์ จึงถือวา่เป็น

เมืองทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของโลก 

โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลส์ยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวตัิศาสตร์ทีใหญ่ทีสุดในยโุรป และไดรั้บ

การขึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นมรดกโลก ในปี 1995 เเละทีสาํคญัก็คือทีเมืองเเห่งนีเป็นเมือง

แรกในโลกทีเริมมีการทาํพิซซ่า จึงนบัไดว้า่เป็นเมืองตน้ตาํหรับของพิซซ่าอยา่งเเทจ้ริง 

เทียง   บริการอาหารมือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านชม โบสถโ์บสถค์ปัเปลลา ซานเซเวโร (Capella Sansevero)(ต่อคิว

ประมาณ  นาที) เป็นโบสถที์มีชือเสียงมากทีสุดแห่งหนึงในเมืองเนเปิลส์ สิงที

สาํคญัทีสุดคือหินอ่อนแกะสลกั “พระเยซูสวมผา้คลุมหนา้” (Veiled Christ) เป็น

ผลงานของกุยเซปเป่ ซานมาร์ติโน (Giuseppe Sanmartino)โบสถค์ปัเปลลา ซานเซ

เวโร (Capella Sansevero) เป็นโบสถที์สร้างขึนมาตงัแต่สมยัศตวรรษที  รวบรวม

ผลงานทางศิลปะ ทีเกียวขอ้งกบัศาสนาของอิตาลี มีภาพวาดบนฝาผนงัแสดงถึง

เรืองราวในศาสนาคริสต ์และประติมากรรมหินอ่อนทีหรูหรา ไดเ้วลาสมควร

จากนนันาํท่านเขา้สู่ชอ้ปปิงเอาทเ์ลท ลา เรคเกีย (Designer Outlet La Reggia) เลือกซือสินคา้แบรนดเ์นมมากมายใน

ราคาพิเศษโดยเฉพาะแบรนด์ชนันาํของอิตาลี เช่น Armani , Bally, Bulgari, Burberry, Calvin Klein, Camper, 

Diesel, Hugo Boss, L'Occitane , Lacoste, Loewe, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Quiksilver, Ray-Ban, 

Samsonite, Spazio Dolce & Gabbana, Swarovski, Swatch, TAG Heuer, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace, 

etc. 

คาํ  บริการอาหารมือคํา ณ ภัตตาคาร  
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พกัท:ี NH Napoli Panorama Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง   

วันทีเก้าของการเดินทาง( )  เนเปิล – กรุงโรม – กรุงวาติกัน – เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน(Sistine 

Chapel) วิหารเซนต์ ปีเตอร์ – เข้าชมภายในโคลอสเซียม – ชมเมือง   

เช้า บริการอาหารมือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพกั 

 จากนนันาํท่านออกเดินทางกลบัสู่กรุงโรม ผ่านชมวิวทีสวยงามระหว่างทาง / เดินทางถึงกรุงโรมนาํคณะท่านเดิน

ทางเขา้สู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอก

ราช ” หรือ “ รัฐอิสระทีเล็กทีสุดในโลก ” 

***พิเศษสุด...นําท่านเดินเข้าชมภายในของ 

“พิพิธภัณฑ์วาติกัน”(Sistine Chapel) เป็น

พิพิธภณัฑ์ทางด้านศาสนาและศิลปะขนาด

ใหญ่ทีตงัอยู่ในนครรัฐวาติกนั เป็นสถานทีที

เก็บรวบรวมผลงานทางศิลปะของศาสนจกัร 

คาทอลิกทีมีอายหุลายร้อยปีไวใ้หช้ม โดยเฉพาะผลงานชินเอกของศิลปินระดบัโลกหลายท่าน เช่น ไมเคิล แอเจลโล

(Michelangelo) และ ราฟาเอล(Raphael) แถมภายในยงัไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตร ท่านจะไดช้มภาพเขียน

เฟสโกบนเพดานทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะวาติกันอีกด้วยนนัคือภาพ “The creation of Adam” ทาํให้ทีนีเป็นหนึงใน

สถานทีท่องเทียวหา้มพลาดของคนมาเทียวกรุงโรม  

เทียง บริการอาหารมือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” ซึงเป็นสิงก่อสร้างทีใหญ่และสาํคญัทีสุดในนครรัฐวาติกนั เป็น

สถานทีศกัดิสิทธ์ของพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก

ทีมีขนาด “ ใหญ่ทีสุดในโลก ” ไดรั้บการออกแบบ

โดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นาํท่านเขา้สู่ภายในมหา

วิหารซึงประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะชินเอก

มากมาย อาทิเช่น “ ปิเอตา้ ” (The Pieta) รูปแกะสลกั

หินอ่อนแม่พระมารีอุม้พระศพของพระเยซูเจา้ไวบ้น

ตกั เขา้ชมภายใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม”

(Colosseum) 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์องโลก สนาม
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กีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ทีมีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตงัอยู่ใจกลางกรุงโรม  โดยนบัเป็นสิงก่อสร้างทีมีขนาดใหญ่

ทีสุดเท่าทีเคยมีการสร้างขึนมาในสมยัอาณาจกัรโรมนั ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรม

อนัเก่าแก่ของกรุงโรม 

คาํ บริการอาหารมือคาํ ณ ภตัตาคาร 

พกัท:ี Hotel NH Collection Roma Centro หรือทีพกัระดับใกล้เคียง 

วันทีสิบของการเดินทาง( )    กรุงโรม – นาํพุเทรว ี– เมืองเก่าโรม – วิหารแพนธีออน  

     บันไดสเปน – ช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนม – สนามบินโรม – โดฮา 

เช้า บริการอาหารมือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพกั 

 นาํท่านชมเมืองเก่ากรุงโรมระหวา่งเส้นทาง ท่านจะ

สามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่

ของกรุงโรม รถโคช้จะนาํท่านผา่นชมสถานที

สาํคญัต่างๆ อาทิ “จัตุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia 

จตุรัสทียงิใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผา่นชมระเบียง

ปาลาสโซ สถานทีใชก้ล่าวสุนทรพจน์ของมุสโส

ลินีในโอกาสต่างๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอม็

มานูเอล็ที 2” ซึงไดชื้อว่าเป็นพระบิดาของชาว 

อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและทีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนนัชม

ร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจกัรวรรดิ โรมนัอนัศกัดิสิทธิ  “โรมนัฟอรัม” จากนนันาํท่านเดินเข้าชมความสวยงาม

ของ “นาํพุเทรว”ี นาํพุเทรวนีีถือเป็นผลงานชินเอกทีสร้างความประทบัใหก้บันกัท่องเทียวทวัโลก ส่วนกลางของ

นาํพุนนัมีรูปปันของเทพเจา้เนปจูนขีรถมา้ติดปีก

แสดงถึงความมีสุขภาพทีแขง็แรงและความอุดม

สมบูรณ์ของอาณาจกัร จากนนัเดินเขา้สู่เขตเมืองเก่า

เพือเข้าชม ความมหัศจรรย์ของ “วิหารแพนธีออน” 

สถาปัตยกรรมจากยคุโรมนัทีเก่าแก่ทสุีดของ

ประเทศอิตาลี มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กวา่ปี 

วิหารแห่งนีไดถู้กสร้างขึนเมือ 27 ปีก่อนคริสตกาล 

จุดเด่นทีน่าสนใจของวิหารแพนธีออน คือ การ

ออกแบบ “ โดม ” ดา้นบนของอาคารทาํไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์นําท่านเดินทางสู่ “ย่านบันไดสเปน” สถานทที่องเทียว

ทีมีชือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหนึงของกรุงโรม สถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียง และเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่าง

หนึงของกรุงโรม  เป็นสถานทีนดัพบของหนุ่มสาววยัรุ่นของอิตาลีซึงในเขตบริเวณนีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

โรมนัทีสวยงาม ใหท้่านไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นทีระลึกหรืออิสระเลือกชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นมชือดงันานาชนิด อาทิ 

Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel ฯลฯ ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน่ 

16.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวยเ์ทียวบินที QR 132 
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.  น. เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ (แวะพกัเปลียนเครือง) 

วนัทีสิบสองของการเดินทาง( )   โดฮา – กรุงเทพฯ 

.  น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย ์เทียวบินที QR 836 

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนนั เพือความปลอดภยัในการเดินทาง โดย

บริษทัฯ  ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนนัทงันีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่

คณะเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ * รวมค่าวซ่ีา * ค่าทิปพนกังานขับรถ 

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ  ท่าน 

เด็กอายุตาํกวา่  ปี 

พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน 

เด็กอายตุาํกวา่  ปี 

พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดียว 

 มี.ค. –  เม.ย.  149,900 149,900 149,900 32,900 

 –  เม.ย.   155,900 155,900 155,900 32,900 

 เม.ย. –  พ.ค.  155,900 155,900 155,900 32,900 

 –  พ.ค.  155,900 155,900 155,900 32,900 

 –  มิ.ย.  155,900 155,900 155,900 32,900 

 มิ.ย. –  ก.ค.  155,900 155,900 155,900 32,900 

 –  ก.ค.   165,900 165,900 165,900 38,900 

 ก.ค. –  ส.ค.  165,900 165,900 165,900 38,900 

 –  ส.ค.  165,900 165,900 165,900 38,900 

 –  ก.ย.  155,900 155,900 155,900 32,900 

 –  ต.ค.  155,900 155,900 155,900 32,900 

 –  ต.ค.  152,900 152,900 152,900 32,900 

*** ท่านใดตอ้งการเดินทางดว้ยทีนงัชนัธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย *** 

กรุณาสํารองทีนงัล่องหนา้อย่างน้อย  สัปดาห์ เพือความสะดวกในการยืนวีซ่า 

คุ้มค่าทุกระดับ ของการเดินทาง 
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อตัราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – กรุงโรม – กรุงเทพฯ  

2. ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 

12 ช.ม./วนั  

3. โรงแรมทีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเครืองปรับอากาศ เนืองจาก

อยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํและราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม

ต่างๆ อนัเป็นผลทีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารทีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถินในแต่ละประเทศ  

5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์นาํเทียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ ,000,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม)์  

7. ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่กต็าม  

8. ค่าทิปพนกังานขบัรถและบริกรตลอดการเดินทาง  

9. นาํดืมบนรถโคช้บริการตลอดการเดินทาง 

10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครัง) หากท่านลืมสัมภาระ

ไวใ้นห้องพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได้ 

*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอทาํให้เกิดความลา้ชา้ ท่านสามารถนาํสัมภาระขึนห้องพกัไดด้ว้ยตวัเอง *** 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3 %  

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ  

3. ค่าผกผนัของภาษีนาํมนัทีทางสายการบินแจง้เปลียนแปลงกะทนัหัน 

4. ทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ  บาท ต่อท่านต่อวนั ***หากท่านประทบัใจในการบริการ*** 

5. ค่าธรรมเนียมการเลือนตวัขากลบั(กรณีอยูต่่อ) 

เงือนไขการสํารองทีนงั และการชําระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก ,  บาท เมือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง(Passport) มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนทีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่  วนั มิฉะนนัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  

2. เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  วนั ซึงจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย  ท่าน 

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าและผลตรวจโควิด-  เป็นบวก ทาํให้ผูเ้ดินทางในคณะไม่ครบ  ท่าน ซึง

ในกรณีนี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้งัหมดหลงัหกัค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ และค่าบริการในการยืนวีซ่า  
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4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

5. เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือ ไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที

สาํคญัในการยนืวซ่ีา อาทิ ตวัเครีองบิน ห้องพกัทีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ  

2. หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะตอ้ง

เดินทางมายนืวซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ทีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความ

สะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีใชใ้นการยนืวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านทีมี

ความประสงคจ์ะยนืวีซ่าท่องเทียวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ

มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านนั มิได้เป็นผู ้

พิจารณาวา่วซ่ีาให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเกดิขึนดังต่อไปนี 

-  ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทงัสินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน หรือตวัเครืองบินทีออกมาจริง ณ วนัยืนวีซ่า ซึงตวัเป็นเอกสารทีสําคญัในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตวัเครืองบินถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วน

ทีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน -  วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตวัท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านนั 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน  

คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง % ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้

ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการยดึค่าใชจ่้ายทงัหมด % 

6. ทางบริษทัเริมตน้ และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน

ส่วนนี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนนัท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที

จะสํารองยานพาหนะ 

เงือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   วนั - คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเงินค่ามดัจาํทีตอ้งการันตีทีนงักบั

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามดัจาํทีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอ

คืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
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2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนัขึนไป – เก็บค่าใชจ่้าย  % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  –  วนั – เก็บค่าบริการทงัหมด  % 

เอกสารทีใช้ประกอบในการยืนวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวทีสถานทูตพร้อมสแกนนิวมือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ทีเหลืออายุใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านัน ขนาด 1.5 x 2 นิว จํานวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยมิเห็นฟัน 

ขึนอยูก่บัประเทศทีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด  

*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น สําเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าทีมีชือผูเ้ดินทาง หรือสําเนาใบ

เสียภาษีร้านคา้ (ภพ. ) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริมงาน พร้อม

สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั  เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเริมงานพร้อมสลิป

เงินเดือนยอ้นหลงั  เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัทีศึกษาอยู ่อายุ

ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนทีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคลือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั  เดือน โดยต้องมีเลขทีบัญชีระบุ

อยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีทียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง  หลกั สามารถแนบ 

Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิมเติมในการยนืได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO 

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต (เนืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชือให้

ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ทีท่านจะใชย้ืนวีซ่า (ใช้เวลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามชือผูเ้ดินทาง  ท่าน /  ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

 กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทงัสองคน ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึงจดหมายตอ้งออกโดยทีวา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง 

(ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประชาชน   / สําเนาทะเบยีนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สําเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํากว่า  ปี) 

 สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีทีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอืนเพมิเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิมเติมให้

ครบถ้วน ตามทีสถานทูตขอ เพือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสําหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืนคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง  
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 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง

กายสุภาพ ทงันีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม

ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 

 ของท่าน เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบุเท่านัน 

การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืนขอวีซ่าทอ่งเทียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทาง

อาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

 

 

 

 


