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HTC-TK-10D-UNSEENITALY 

11 วัน อนัซีนอิตาลี เหนือจรดใต้ 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเล็กๆสวยติดอันดับอันซีนแห่งประเทศอิตาลี) 

 

 
กนัยายน 2565 – มีนาคม 2566 

108,800 บาท  
(รวมค่าวีซ่าเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว)  

มิลาน – เบอร์กาโม – โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรัฐซานมารีโน – อาเรสโซ – เซียนา – ปีติญาโน 
โซราโน – อัสซีซี – เปรูเกีย – สเปลโล – เพสการา – เมธารา – เนเปิลส์ – กาแซร์ตา – โรม 

 

ราคาทัวร์ 108,800 บาท : 16-26 ก.ย. 65 / 9-19 ต.ค. 65 / 1-11 ธ.ค. 65 / 27 ม.ค.- 6 ก.พ. 66 / 17-27 ก.พ. 66  
    17-27 มี.ค. 66 

ราคาทัวร์ 112,800 บาท : 26 ธ.ค.65-5 ม.ค. 66 
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HTC-TK-10D-UNSEENITALY 

11 วัน อนัซีนแกรนด์อติาล ีเหนือจรดใต้ 
(เส้นทางโรแมนติก เมืองเล็กๆสวยติดอันดับอันซีนแห่งประเทศอิตาลี) 

 

วันแรก กรุงเทพฯ  
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่  9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 
 

วันที่สอง มิลาน – เบอร์กาโม – มานโตวา  
 

05.50 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเคร่ือง เที่ยวบิน TK1873 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูล 

07.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินมิลาน (MXP)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
 สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.40 ชม.) 
09.50น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ประเทศสเปน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) หน่ึงในเมืองที่มี

ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของแควน้ลอมบาร์เดีย (Lombardy) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าเซลติกส์ 
นอกจากน้ียงัเป็นหน่ึงในเมืองของอิตาลีเพียงไม่ก่ีแห่งที่รอดพน้จากภยัพินาศคร้ังใหญ่ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2  
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HTC-TK-10D-UNSEENITALY 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่ านชม จัตุ รัส เวคเคีย (Piazza Vecchia) ตั้ งอยู่ใจกลางย่าน เมืองเก่า  ซ่ึงล้อมรอบไปด้วยกลุ่มอาคาร 
สถาปัตยกรรมยุคกลางอันมีเสน่ห์ น าท่านเข้าชมวิหารซานตามาเรีย (Santa Maria Maggiore) วิหารยุคกลาง
ศตวรรษที่ 11 ศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง ซ่ึงสร้างเคียงคู่กบั วิหารคอลเลโอนี (Cappella Del Colleoni) ซ่ึงโดด
เด่นดว้ยหอโดมแต่งแตม้ไปดว้ยหินอ่อนหลากสีสัน จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัประตูเมืองเบอร์กาโม (Bergamo 
City Gate) อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองเบอร์กาโม น าท่านเดินทางสู่เมืองมานโต
วา (Mantova) หรือ เมืองมานตัว (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช.ม.)  อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในแควน้ลอมบาร์ดี (Lombardy) ส าหรับตัวเมือง
มานตวันั้นส่วนใหญ่มกัถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบทั้ง 3 ดา้น โดยทะเลสาบนั้นเป็นทะเลสาบเทียมที่มีการขุดขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 12 และต่อมาเมืองมานตวัก็ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2008 น าท่านเขา้ชม
พระราชวงัหลวงดูคาเล (Palazzo Ducale) เป็นกลุ่มอาคารที่มีช่ือเสียงของเมืองมานตวั ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ
ที่ 14 - 17  โดยในอดีตกลุ่มอาคารเหล่าน้ีเคยถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตระกูลกอนซากา (Gonzaga Family) ซ่ึง
ภายในประกอบไปด้วยอาคารที่สลับซับซ้อน ซ่ึงได้แก่  ปราสาท San Giorgio , โบสถ์ Santa Barbara และ
อื่นๆ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารมานตวั (Mantua Cathedral) อีกหน่ึงวิหารเก่าแก่ที่ในอดีตถูกสร้างขึ้นใน
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก แต่ปัจจุบนัได้มีการสร้างใหม่ใน แบบบาร็อค ส่วนหอระฆังยงัคงเป็นแบบโกธิคเช่น
เดิม ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัปาลาซโซ เดล เล (Palazzo Del Te) เป็นพระราชวงัในเขตชานเมืองมานตวั เป็น
อีกหน่ึงอาคารรูปส่ีเหลี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1524-1534 โดยสถาปนิกช่ือ Giulio Romano  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Grand Hotel San Lorenzo / Best Western Hotel Cristallo **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม โมเดนา – ราเวนนา – สาธารณรัฐซานมารีโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโมเดนา (Modena) (ระยะทาง 95 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมืองที่มี
ช่ือเสียงทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหน่ึงของแควน้เอมีเลีย-โรมัญญา (Emilia-Romagna) 
เมืองโมเดนาเป็นหน่ึงในเมืองที่ถือว่าเป็นศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตร์ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากที่สุด
ของเมืองคือ มหาวิหารโมเดนา (Modena Cathedral) เป็นหน่ึงในอาคารแบบโรมันที่ส าคัญที่สุดในยุโรป และ
ได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997  มหาวิหารแห่งน้ีเป็นมหาวิหารอัน
ย่ิงใหญ่จากยุคคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นตวัอย่างที่ยอดเย่ียมของศิลปะโรมาเนสก์ยุคตน้ จากนั้นน าท่านชมแกรนด์
เปียซซ่า (Piazza Grande) จตุัรัสใจกลางเมือง จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั อาคารศาลากลาง (Town Hall) สร้าง
ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 - 18 ตกแต่งดว้ยหอนาฬิกา และระเบียงที่สวยงาม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองราเวนนา 
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(Ravenna) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชั่วโมง) ซ่ึงอดีตเป็นเมืองหลกัของจกัรวรรดิโรมนัตะวนัตก 
และอาณาจกัรออสโตรกอท (Ostrogoth Kingdom) แต่ปัจจุบันได้กลายเมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของมหาวิหาร
กระเบื้องโมเสก รวมไปถึงบรรยากาศที่น่าร่ืนรมยใ์นแบบเมืองเล็กๆของอิตาลีไดเ้ป็นอยา่งดี   เน่ืองเมืองราเวนนา 
เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์และความเป็นมาที่ค่อนขา้งเก่าแก่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่งคริสต์ศาสนาและเป็นศาสน
สถานของศาสนาคริสต์สมยัคริสเตียนยุคแรก ที่ไดรั้บเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 8 
แห่ง ในปี 1996 น าท่านเขา้ชมหอศีลจุ่มเนโอเนียน เป็นหน่ึงในคริสต์ศาสนสถานของโรมันคาทอลิกที่เก่าที่สุด
แห่งหน่ึงใน  ราเวนนาที่ก่อสร้างบนที่เดิมที่เป็นโรงอาบน ้ าโรมนั (Roman bath) บางคร้ังก็เรียกว่า “หอศีลจุ่มออร์
โธดอกซ์ ”    หอศีลจุ่มเนโอเนียนน้ีสร้างโดยสังฆราชเออร์ซสัในปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 4 ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 5 
ให้เป็นส่วนหน่ึงของบาซิลิกาใหญ่ที่ถูกท าลายไปในปี ค.ศ. 1734 หอสร้างเสร็จโดยบาทหลวงเนออนในปลาย
คริสตศ์ตวรรษที่ 5 เมื่อมีการเร่ิมตกแต่งดว้ยโมเสก น าท่านเขา้ชมความสวยงามของกระเบื้องโมเสก 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
  

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่รัฐอิสระซานมารีโน (San Marino) (ระยะทาง 82 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช.ม.) หรือช่ือทางการ
คือ สาธารณรัฐซานมารีโน และอีกช่ือหน่ึงคือ "สาธารณรัฐอนัสงบสุขย่ิงซานมารีโน" เป็นประเทศในยุโรปใตบ้น
เทือกเขาแอเพนไนน์ ลอ้มรอบโดยประเทศอิตาลี เป็นหน่ึงในจุลรัฐยโุรป  น าท่านเยือน Palazzo Pubblico ซ่ึงเป็น
หน่ึงในส่ิงก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรมโกธิก ซ่ึงมีความสวยงามมาก ที่เป็นจุดเด่นของศาลาว่าการแห่งน้ีก็คือ   
หอระฆงั ซ่ึงมีการติดตั้งนาฬิกาเอาไวด้ว้ย จากนั้นเดินไปตามย่าน  Avenue ที่น่ีเป็นถนนสายหลกัที่คลาคล ่าไปดว้ย
ผูค้นมากมาย ชมอาคารบา้นเรือน หรือแมแ้ต่อาคารส านักงานที่สร้างขึ้นมาอยา่งมีเอกลกัษณ์ อิสระให้ท่านไดเ้ดิน
เล่นและเก็บภาพความน่ารักสวยงามของเมืองซานมารีโน ที่ตั้งอยูบ่นเทือกเขาไททาโน (Mt. Titano)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C
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


 

 

Page 5 of 20 

 

HTC-TK-10D-UNSEENITALY 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Best Western Palace Hotel Sanmarino**** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ส่ี      ซานมารีโน – อาเรสโซ – มอนเตริกจิโอนี – เซียนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอาเรสโซ (Arezzo) (ระยะทาง 90 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองหน้าด่านยคุกลางอนั

รุ่งเรืองด้วยศิลปะเรเนอซองส์ น าท่านเยือนจัตุรัสใจกลางเมืองหรือเปียซซ่าแกรนด์เด (Piazza Grande) บริเวณ
โดยรอบจตัุรัสลอ้มรอบไปดว้ยหมู่อาคารสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัเก่า อาคารส านักงานของรัฐที่
ยงัคงความสวยงามของศิลปะเรอเนซองซ์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Duomo San Donato ซ่ึงเป็นโบสถอ์ายกุว่า 
700 ปี สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 13 ไดเ้วลาน าท่านเที่ยวชมความสวยงามของย่านเมืองเก่าแห่งอาเรสโซ ซ่ึงเรียก
ไดว่้า เป็นอีกเมืองสวยที่หลบซ่อนในอิตาลี อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นมอนเตริกจิโอนี (Monteriggioni) (ระยะทาง 105 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) อีกหน่ึง
เมืองสวยแห่งแควน้ทสักานี หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นหมู่บา้นเก่าแก่ยุคกลางที่สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 13 โดยมีการ
สร้างก าแพงล้อมรอบเมืองและก าแพงโบราณแห่งน้ีก็ยงัคงความสมบูรณ์มาถึงปัจจุบัน น าท่านเดินเล่นชม
สถาปัตยกรรมยุคกลางที่ยงัคงไดรั้บการอนุรักษ์อย่างดีย่ิง จากนั้นน าท่านชมจตัุรัสเปียซซ่า เดอ โรมา (Piazza Di 
Roma) จตัุรัสใจกลางเมือง และแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ซันตา มาเรีย อซันตา (Santa Maria Assunta Church) อนัเป็น
โบสถ์ประจ าเมืองเก่าแห่งน้ี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและด่ืมด ่ากับความสวยงามของเมืองโบราณอีกแห่งของ
แควน้ทสักานี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเซียนา (Siena) (ระยะทาง 20 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เมืองยุค
กลางที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของเมืองฟลอเรนท์ เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงอีกเมืองของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มี
ช่ือเสียงทางศิลปะและสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองเก่าของเมืองเซียนาซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทาง
ประวตัิศาสตร์เมืองเซียนายงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโก (Unesco) เมื่อปี ค.ศ. 1995 
น าท่านชมความงดงามของ มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena) เป็น    
มหาวิหารนิกายโรมนัคาทอลิกที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิก และสถาปัตยกรรมเรอเนซองซ์ จากนั้นน าท่านชม เปียซซ่า เดล คมัโป (Piazza Del Campo) 
พ้ืนที่จัตุรัสหลกัที่ถือว่าเป็นศูนยก์ลางประวตัิศาสตร์ของเมืองเซียนา อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับว่าเป็นจตัุรัสยุค
กลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงในยุโรป เป็นจัตุรัสที่มีช่ือเสียงในเร่ืองความงามและความสมบูรณ์ของงาน
สถาปัตยกรรมไปทัว่โลก อีกทั้งยงัเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคญัๆ จ านวนหลายแห่ง 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั   Executive Hotel **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า เซียนา – ปิติญาโน – โซราโน– เปรูเกีย 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีติญาโน (Pitigliano) (ระยะทาง 114 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นอีก
หน่ึงเมืองสวยแห่งแควน้ทสักานี และเป็นเมืองโบราณยคุกลางที่ไดรั้บการขนานนามวา “เยรูซาเลมนอ้ย” ตั้งอยูบ่น
สันเขาทูฟา (Tufa Hill) เป็นย่านเมืองของชาวยิวที่อพยพมาสร้างถิ่นฐานประมาณช่วงศตวรรษที่ 16 น าท่านแวะ
ถา่ยรูป ณ จุดชมวิวที่สามารถถ่ายภาพเมืองโบราณที่สร้างบนหน้าผาเล็กๆแห่งสันเขาทูฟา จากนั้นน าท่านเที่ยวชม
ยา่นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็น Piazza Pietrucciolo และ Piazza Garibaldi อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพเมืองโบราณยคุกลาง
อนัแปลกตาอีกแห่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในสันเขาแห่งประเทศอิตาลี ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโซราโน (Sorano) เป็น
เมืองและชุมชนในจงัหวดักรอสเซโต ทางตอนใตข้องแควน้ทสักานี เป็นเมืองเนินโบราณยุคกลางที่ห้อยลงมาจาก
หินปอยที่อยูเ่หนือแม่น ้าเลนเต นบัเป็นอีกหน่ึงเมืองโบราณที่มีความสวยงามและติดอนัดบัเมืองเล็กที่น่ามาเยือน 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเปรูเกีย (Perugia) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองโบราณ
อีกแห่งของแควน้อุมเบรีย น าท่านเดินเล่นบนถนน Corso Vannucci ช่ือของถนนน้ีไดต้ั้งมาจากจิตรกรพ้ืนเมืองช่ือ 
Pietro Vannucci (Perugino) จากนั้ นน าท่ านชมจัตุ รัส  Piazza IV Novembre ตรงกลางลานมีน ้ า พุ  Fontana 
Maggiore ที่เร่ิมสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1275 โดย Nicola และ Giovanni Pisano จากนั้ นน าท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่
อาคารสวยงามกลางเมืองเช่น Palazzo Dei Priori เป็นพระราชวงัที่สร้างในยุคกลางตอนท้าย (ระหว่างศตวรรษที่ 
13-14) ความย่ิงใหญ่ของก าแพงและ การออกแบบที่มีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการ ท าให้วงัน้ีดูน่าเกรงขาม อิสระให้
ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองยคุกลางอีกแห่งของแควน้อุมเบรีย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Relais Dell Olmo Hotel  **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก เปรูเกีย – อัสซีซี – อัสโกลีปีเชโน – เพสการา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอสัซีซี (Assisi) (ระยะทาง 27 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่
ในจงัหวดัเปรูเกีย แควน้อุมเบรีย ทางตะวนัตกของภูเขาซูบาซิโอ (Mt. Subasio) เมืองอัสซีซีเป็นเมืองเกิดของ
นกับุญฟรังซิสแห่งอสัซีซี ผูก้่อตั้งคณะฟรังซิสกนัในปี ค.ศ. 1208 และนักบุญกลาราแห่งอสัซีซี ผูก้่อตั้งคณะกลา
ริส และนักบุญกาเบรียลแห่งแม่พระในคริสต์ศตวรรษที่  19 น าท่านถ่ายรูปมหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่ง              
อสัซีซีได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปีค.ศ. 2000 มหาวิหารแห่งน้ีสร้างใน
คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นมหาวิหารสามชั้น ส่วนล่างเร่ิมสร้างไม่นานหลังจากที่ฟรังซิสแห่งอัสซีซี ได้รับการ
ประกาศเป็นนักบุญเมื่อปีค.ศ. 1228 - 1253 ส่วนจิตรกรรมฝาผนังโดย ชิมาบูเอ (Cimabue) และ จอตโต ดี บอน
โดเน ซ่ึงจิตรกรผูม้ีช่ือเสียง ชั้นบนมีจิตรกรรมฝาผนงัเป็นประวติัของฟรังซิสแห่งอสัซีซีโดยจอตโต ดี บอนโดเน 
น าท่านชมความสวยงามของมหาวิหารแห่งน้ี น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงมีอาคารบา้นเรือนอายุกว่า
ร้อยปีสร้างลดหลัน่บนเนินเขา อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของหมู่อาคารยุคโบราณไดต้ามอธัยาศยั ได้
เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองอสัโกลีปีเชโน (Ascoli Piceno) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง)    

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองอสัโกลีปีเชโน ซ่ึงเป็นเมืองที่ตั้งอยูใ่นแควน้มาร์เก (Marche) เป็นเมืองที่ตั้งมานานมากก่อนที่
จกัรวรรดิโรมนัจะมาคน้พบ คาดว่าเมืองน้ีไดม้ีการก่อสร้างเมืองขึ้นตั้งแต่ปี 268 ก่อนคริสตกาล น าท่านชมความ

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/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%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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เก่าแก่ของเมืองอัสโกลีปีเชโน น าท่านเยือนจัตุรัส Piazza Del Popolo และ Piazza Aringo ซ่ึงเป็นจัตุรัสที่มีหมู่
อาคารบา้นเรือนโบราณและ เป็นที่ท าการของหน่วยงานรัฐบาลในปัจจุบนั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเพสการา 
(Pescara) (ระยะทาง 92 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเพสการาในแควน้อะบรูโซ
ประเทศอิตาลี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั   Best Western Plaza Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่เจ็ด  เพสการา – เมทารา – โปเตนซา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเมทารา (Metara)  (ระยะทาง 310 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชัว่โมง)  อีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยว

ที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงตั้งอยู่ในแควน้บาซีลีกาตา (Basilicata) หน่ึงใน 20 แควน้ของประเทศอิตาลี 
ตวัเมืองตั้งอยูเ่หนือหุบเขาที่มีแม่น ้าสายเล็กๆไหลผ่าน เมื่อเดินเขา้มาภายในตวัเมืองจะไดพ้บกบัถนนสายเล็กๆที่ปู
ดว้ยหิน ที่ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอนัแสนเก่าแก่ เป็นเมืองทีไ่ดรั้บขนานนามว่าเป็นเมืองใต้
ดิน หรือ เมืองมนุษยถ์  ้า นัน่เอง จนกระทัง่ในปี 1993 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลก ส าหรับนครถ ้า
โบราณ Sassi di Matera เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่มีอายกุว่า 9,000 ปี  

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมความสวยงามแปลกตาของนครถ ้าแห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความสวยงามของลกัษณะภูมิประเทศอนั
แปลกตาของเมืองเมทารา ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโปเตนซา (Potenza) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 
1.15 ชัว่โมง)  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั   Park Hotel Potenza **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่แปด  โปเตนซา – เนเปิล – กาแซร์ตา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเนเปิลส์ (Naples) (ระยะทาง 155 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) หรือที่นิยมเรียกเป็น
ภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (Napoli) คืออีกหน่ึงเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและมีความส าคัญทางประวตัิศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การท าอาหาร ที่ไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลกอีกทั้งยงัเป็นเมือง
หลวงของจังหวัดเนเปิลส์ (Province of Naples) และแควน้กัมปาเนีย (Campania) แควน้ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
ประเทศอิตาลีนั่นเองเมืองเนเปิลส์ตั้งอยู่ที่ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของอิตาลีติดกบัอ่าวเนเปิลส์ (Naples Bay) ก่ึงกลาง
ระหว่างพ้ืนที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์ อีกทั้ งยงัเป็นเมืองที่มีบทบาทส าคัญใน
คาบสมุทรอิตาลี มาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ดว้ยเหตุน้ีเมืองเนเปิลส์จึงถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลยงัเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวตัิศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ยโุรป และไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995   น าท่านชม
และถ่ายรูปกบัจตัุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza Del Plebiscito) หน่ึงในจตัุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง เนเปิลส์ ตั้งอยู่
ใกล้ๆ กบับริเวณอ่าว ซ่ึงถูกลอ้มรอบไปดว้ยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความส าคญัของเมือง  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจงัหวดักาแซร์ตา แห่งแวน้คมัปาเนียของอิตาลี น าท่าน
เขา้ชมพระราชวงักาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวงัที่ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศ์
บูร์บง ที่ตั้งอยู่ที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวงักาแซร์ตาเป็นหน่ึงในพระราชวงัแบบบาโรกที่ใหญ่
ที่สุดที่สร้างขึ้นในยุโรปในคริสตศ์ตวรรษที่ 18 พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานช้ินเลิศของยคุบาโรก การก่อสร้างพระราชวงักาแซร์ตาเร่ิมขึ้นในปี ค.ศ. 
1752 โดยพระเจา้ชาลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผูท้รงท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัสถาปนิกลุยจี วนัวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตร
เห็นแบบจ าลองส าหรับพระราชวงั พระเจา้ชาลส์ก็ทรงพอพระทยัมาก แต่พระองค์ก็มิได้มีโอกาสที่จะไดบ้รรทม
ในพระราชวงัแม้แต่เพียงคืนเดียว พระเจา้ชาลส์ทรงสละราชสมบตัิ ในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหากษตัริย์
สเปน การก่อสร้างด าเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองค์ที่สามและผูค้รองเนเปิลส์ต่อมาคือพระเจา้เฟอร์ดินานด์ที่ 4 
แห่งเนเปิลส์  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%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%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I_of_the_Two_Sicilies&action=edit&redlink=1


 

 

Page 11 of 20 

 

HTC-TK-10D-UNSEENITALY 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั   IH Roma Z3 Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
วันที่เก้า  โรม – นครรัฐวาติกัน – พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม – โรมันฟอร่ัม      

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทาเข้างสู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก น าท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) ซ่ึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหา
วิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รู้จกักนัโดยชาวอิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือเรียกกนัส้ันๆว่า เซนต์ปี
เตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารน้ีเป็น มหาวิหารหน่ึงในส่ีของมหาวิหารหลกัในกรุงโรม ประเทศ
อิตาลี อีก 3 มหาวิหารคือ: มหาวิหารเซ็นตจ์อห์นแลเตอร์รัน, มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวิหารเซ็นต์
พอลนอกก าแพง อยู่ในนครรัฐวาติกนั เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมและเป็นที่ประทบัของพระสันตปาปา 
ซ่ึงเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกาย Roman Catholic State of the Vatican City ซ่ึงนครรัฐวาติกันจัดว่า
เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก อนัมีศูนยก์ลางคือมหาวิหารเซนตปี์เตอร์  
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จากนั้นน าท่านเขา้ชม เฟียตา้ (Pieta) รูปสลกัหินอ่อน พระแม่มารีอุม้พระเยซู โดยฝีมือของไมเคิลแองเจโล รูปหล่อ
บรอนซ์ของนักบุญปีเตอร์ ศาลาคาโนปี โดยแบร์นินิ และยอดโดมขนาดใหญ่ และชมแท่นบูชาบลัแดคคิโน (St. 
Peter’s Basilica) เป็นซุ้มส าริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี  ซ่ึงสร้างตรงบริเวณที่เช่ือว่าเป็นที่ฝังพระศพ
นักบุญปีเตอร์ ได้เวลาน าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนาและ
ศิลปะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในรัฐวาติกนั แห่งกรุงโรม ประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมผลงานทางศิลปะ
ของศาสนจกัรคาทอลิกที่มีอายุหลายร้อยปีไวใ้ห้ชม โดยเฉพาะไฮไลท์ของผลงานช้ินเอกของศิลปินระดบัโลก
หลายท่าน เช่น Michelangelo และ Raphael แถมภายในยงัไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามตั้งแต่พ้ืนยนัเพดานกัน
เลยทีเดียว ท าให้ที่น่ีเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของคนมาเที่ยวกรุงโรม 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 
บ่าย น าท่านเขา้ชมโคลอสเซียม (Colosseum)  1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬา

กลางแจง้ขนาดใหญ่ ซ่ึงเร่ิมสร้างขึ้นใน สมัยจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งโรมนั สร้างเสร็จในสมยัจักรพรรดิติตัส 
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(Titus) จุคนได้กว่า 50,000 คน ให้ท่านได้เก็บภาพความย่ิงใหญ่ของโคลอสเซียมที่ชาวโรมันในสมัยก่อนได้
สร้างสรรคส่ิ์งมหัศจรรยน้ี์ขึ้น เพ่ือใชเ้ป็นสนามกีฬาส าหรับการแข่งขนัประลองของนกัสู้ Gladiator ไดเ้วลาน าท่าน
เขา้ชมโรมนัฟอร่ัม (Roman Forum) ตั้งอยูใ่นใจกลางของกรุงโรมในเขตเมืองเก่าที่มีความสวยงามเเละเก่าเเก่อยา่ง
มาก ซ่ึงตกทอดมาตั้งเเต่สมยัอาณาจกัรโรมนั โดยเป็นหน่ึงในเเหล่งโบราณคดีที่มีความส าคญัอยา่งมากของอิตาลี
เเละของโลกที่เเสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมเเละศิลปกรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมในเเบบโรมนัขนานเเทเ้ลยทีเดียว 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั   IH Roma Z3 Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สิบ  โรม – อิสตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมและถ่ายรูปกบัน ้ าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) น ้ าพุที่เหล่านักท่องเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐานเพื่อให้

ไดก้ลบัมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง ซ่ึงอยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านลองพิสูจน์ว่าจริงเท็จประการใด จากนั้นน าท่าน
ชมบรรยากาศยา่นบนัไดสเปน (Spanish Steps) แหล่งนดัพบของทั้งชาวโรมและนักท่องเที่ยว โดยรอบบริเวณเป็น
จตุรัสที่มีอาคารสวยงาม และมีร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมายให้ไดเ้ลือกซ้ือ อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิง
สินค้าแบรนด์เนม ตามอัธยาศัยทั้ง GUCCI, PRADA, CHANEL, DIOR, LOUIS VUITTON, TODS และสินค้า
อื่นๆอีกมากมาย 

 
น าท่านเดินทางสู่ช้อปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาท์เลตที่รวม
เอาแบรนดสิ์นคา้จากดีไซน์เนอร์ชั้นน ามาลดราคาตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านช้อปป้ิงเลือกซ้ือของฝากหรือเลือกซ้ือ
สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 
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อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงแบบจัดเต็ม 
 
16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโรม (FCO) เพื่อเชคอินและท า Tax Refund  
19.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินโรม (FCO) กลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK1864 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

บริการอาหารเยน็ เคร่ืองด่ืม และพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน 
23.30 น. เดินทางมาถึงนครอิสตนับูล แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
 
วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารค ่า
และอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 
11 วัน อนัซีนอิตาลี เหนือจรดใต้ 

(เส้นทางโรแมนติก เมืองเล็กๆสวยติดอันดับอันซีนแห่งประเทศอิตาลี) 
ราคาทัวร์ 108,800 บาท : 16-26 ก.ย. 65 / 9-19 ต.ค. 65 / 1-11 ธ.ค. 65 / 27 ม.ค.- 6 ก.พ. 66 / 17-27 ก.พ. 66  

    17-27 มี.ค. 66 
ราคาทัวร์ 112,800 บาท : 26 ธ.ค.65-5 ม.ค. 66 
 

อัตราค่าบริการ  (บาท) ก.ย. 2565 - มี.ค. 2566 ปีใหม่ 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู ่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 108,800 112,800 
พกัเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 15,000 18,000 
เด็กอายุ 2-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 98,800 102,800 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ CONFIRM เท่านั้น) 

90,000 – 110,000 

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

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 13 พฤษภาคม 2565) ** 
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ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กิน 23 กก / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand Carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน TK  (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน เท่านั้น) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษนี ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 80 ปี) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ), ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ (ตามที่ระบุ), ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมค่าทิปต่างๆ 

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณีกรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไมไ่ดม้ีการย่ืนวีซ่าล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หักค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หักค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
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▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 
การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
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▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
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▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาลี 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานทูตไมอ่นุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพ่ือขอย่ืน     
วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 

 
1. หนงัสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผ่น และไม่ช ารุด ขาด หรือเปียกน ้า 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 2 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้
ไม่ได)้ เปิดหู เปิดหนา้ผาก ห้ามสวมแว่นสายตาหรือใส่คอนแทคเลนส์ (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน... 
(สถานทูตมกีารเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าที่เคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  

▪ เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 

▪ เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

▪ เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

หนังสือยนิยอมให้เดนิทางไปต่างประเทศ จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง 

▪ ใบส าเนาบนัทึกการหยา่ โดยระบุว่าบุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
▪ ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือ ใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจศาล 
เอกสารการปกครองบุตร จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 

กรณีบุตรบุญธรรม 
▪ ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอ าเภอ/เขต 
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จะต้องรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 
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***ถา้เอกสารมิใช่เอกสารออกจากประเทศไทย จะตอ้งไดรั้บการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ ประจ าการ
ในประเทศไทย*** 

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
(ไม่ต้องระบุสถานทูต ประเทศและวันที่เดินทาง) 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  

▪ กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
▪ กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
▪ กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
▪ กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
▪ กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
▪ กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

10.หลกัฐานการเงิน:   
ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง  1 ท่าน 
และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนย่ืนวีซ่า) 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement และยอดล่าสุดอพัเดท 7 วนันบัจากวนัยื่นวีซ่า จากทาง
ธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

************* ตอ้งเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
▪ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
▪ กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 
  


