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กําหนดการเดินทาง พฤษภาคม / 13, 27 มิถุนายน / 11, 26 กรกฎาคม
8, 22 สิงหาคม / 12, 26 กันยายน
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วันแรกของการเดินทาง (1)
22.00 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารโดยสาร ชั น 4 ประตู แถว D เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์
พบเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน

วันทีสองของการเดินทาง (2)

กรุงเทพฯ – โรม (อิตาลี) – สเปอร์ ลอนกา – คาปัว – ซอเรนโต้

00.20 น.
06.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome)โดยเทียวบินที TG 944 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 11 ชั วโมง นาที)
ถึง ท่ าอากาศนานาชาติฟูมิชิโน่ (Fiumicino International Airport) กรุ งโรม (Rome) ประเทศอิตาลี (Italy)
(เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย ชัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ
นําลูกค้าทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองสเปอร์ ลอนกา (Sperlonga) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) ตังอยูใ่ นจังหวัดลาติน่า (Latina) แคว้นลาซิ โอ (Lazio) แคว้นเดียวกับเมืองหลวงอย่างโรม อยูห่ ่างจาก
กรุ งโรมลงไปทางใต้ อยูก่ ึงกลางระหว่างโรมกับเนเปิ ลส์หรื อนาโปลี ชือเมืองนีหมายถึง ถํา ซึ งคงเป็ นภูมิประเทศ
หลักของเมืองนี นําท่านชม เมืองสเปอร์ ลอนกา (Sperlonga) เมืองท่องเทียวริ มทะเล ตัวเมืองเก่าตังอยูบ่ นเขา มีทาง
เชือมเป็ นบันไดหิ น สามารถเดินลัดเลาะลงไปสู่ ทะเลด้านล่างได้ มีชายหาดทีเป็ นทีนิยมของชาวอิตาเลียนในหน้า
ร้อนทีหนี ร้อนจากกรุ งโรมมาทีนี และยังเป็ นจุดหมายของนักท่องเทียวทีนิยมมาเยียมชม และเสน่ห์ทีเป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองคือบ้านเรื อนสี ขาวทีสร้างเรี ยงรายลดหลันกันลงไป

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ แคว้ นคัมพาเนีย (Capania) แคว้นทางตอนใต้ของอิตาลี สู่ เมืองคาปัว (Capua) (ระยะทาง
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) ซึ งอยูเ่ หนือเมืองนาโปลี เดินทางถึงเมืองคาปั ว นําท่านชม
เมืองโบราณคาปั ว เมืองทีถูกทําลายในระหว่างการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก
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นําท่าน เข้าชม Santa Maria Capua Vetere Amphitheatre (Anfiteatro Campano หรื อ Amphitheatre of
Capua) ซากอัฒจันทร์ โบราณทีให้เห็นถึงร่ องรอยประวัติศาสตร์ และทีนีคือเมืองทีมีเริ องราวมากมายโดย
เฉพาะทีเกียวข้องกับนักรบกลาดิเอเตอร์ (gladiator) เพราะทีนีคือสังเวียนการต่อสู ้ของเหล่านักรบเพือชีวติ ทีใหญ่
ทีสุ ดเป็ นอันดับ 2 ของอิตาลีปัจจุบนั และสําหรับแฟนภาพยนตร์ โรมันตัวจริ งคงต้องรู ้จกั เรื องราวของ Spartacus
สุ ดยอดกลาดิเอเตอร์ ผูท้ า้ ท้ายอํานาจของกรุ งโรมซึ งในปี ค.ศ. เขาเป็ นผูน้ าํ พวกทาสและนักรบกลาดิเอเตอร์ อีก
หลายคนปลดแอกก่อกบฎเลิกอยูภ่ ายใต้การกดขีของทหารโรมันหนีออกไปจากคาปั วและใช้วธิ ี สู้กบั กองทัพโรมัน
แบบกองโจรซุ่มโจมตีแต่ในทีสุ ดก็โดนรุ กหนักจนต้องพาคาราวานหนีไปอยูบ่ นภูเขาไฟวิโซวิโอเลยถูกกองทัพ
โรมันล้อมไม่มีอาหารกินหมดกําลังและแพ้ไปในทีสุ ดก็เลยทําให้มีพิพิธภัณฑ์กลาดิเอเตอร์ ทีนี เพือคงไว้ซึง
เรื องราวทีเป็ นความจริ งของคนกลุ่มหนึงทีมีชีวติ อยูไ่ ด้เพราะการต่อสู ้อย่างแท้จริ ง

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง
นาที) เมืองริ มชายฝังทะเลทีมีตวั เมืองเรี ยงรายตามแนวขอบผาหิ นสู ง ด้วยมนต์แห่งเพลง Come Back to
Sorrento และชือเสี ยงของความงามของทิวทัศน์เหล่านีได้สร้างความประทับใจให้กบั ผูม้ าเยือน จนเป็ นเมืองตาก
อากาศทีมีชือเสี ยง อิสระท่านตามอัธยาศัย หรื อพักผ่อนหลังจากเดินทางไกล
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19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Hilton Sorrento Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสามของการเดินทาง (3)
07.00 น.

12.00 น.

ซอเรนโต้ – โพสิ ตาโน – อมาลฟี – ราเวลโล – ซาเลอร์ โน่

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านลัดเลาะทิวเขาสู่ ชายฝังทะเลตอนใต้ของอิตาลีทีมีชือเสี ยงโด่งดัง อมาลฟี โคสท์ (Amalfi Coast) เริ ม
จาก เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) ไปตามหน้าผาสู งชันจนถึงเมืองหลัก เมือง คือ เมืองโพสิ ตาโน (Positano), อมาล
ฟี (Amalfi) และราเวลโล (Ravello) เส้นทางเลียบชายฝังและเมืองทังสามได้รับการอนุ รักษ์ให้เป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก้ดว้ ย เริ มต้นกันที เมืองโพสิ ตาโน (Positano) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
นาที) ตัวเมืองส่ วนใหญ่ตงอยู
ั เ่ รี ยงรายบนผาหิ นทีเปิ ดหน้าลงสู่ ทะเล เมืองโพสิ ตาโน (Positano) เดิมเป็ นเมืองท่า
ภายใต้การปกครองของแคว้นอมาฟี มีฐานะรํารวยอย่างมากใน ยุคกลาง จุดเริ มต้นของการดึงดูดนักท่องเทียวทัว
โลกมาจาก John Steinbeck เจ้าของรางวัลโนเบลด้านวรรณคดี ได้เผยแพร่ เรื องราวของเมืองใน Harpers Bazaar ใน
ปี
เมืองทีไร้ซึงทีราบแห่ งนีเต็มไปด้วยบ้านเรื อนทีสร้างกันอยูบ่ นหน้าผาสู งชัน ไล่เรี ยงกันลงมาเป็ นแถบ โพสิ
ตาโนจึงกลายเป็ นเมืองทรงเสน่ห์จนได้รับสมญานามว่า "Town of Thousand Postcard" นําท่านถ่ายรู ปวิวเมือง
โพสิ ตาโน ณ จุดชมวิว ทีสามารถเก็บวิวเมืองโพสิ ตาโน ได้แบบเต็มๆ

จากนันเดินทางต่อผ่าน เมืองปราอิอาโน (Praiano) ให้ได้ชมวิวสองข้าง ทางจนเข้าสู่ เมืองอมาลฟี (Amalfi)
(ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) เมืองนีเคยเป็ นเมืองทีมีอาํ นาจทางทะเล แต่ต่อมาคาดว่า
เกิดแผ่นดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองนี จึงกลายเป็ นเพียงเมืองเล็ก ๆ มีประชากรราว พันคน มีมหาวิหารใหญ่ที
สวยงาม
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เมืองอมาลฟี (Amalfi) จุดหมายปลายทางฝันของเส้ นทางสายอมาลฟี โคสต์ (Amalfi coast) ทีสวยงาม
ทีสุ ดแห่งหนึงของโลก แรงบันดาลใจอันยิงใหญ่ทาํ ให้ทงศิ
ั ลปิ น นักกวี นักเขียน ต่างหลังไหลมาเยือนกันเป็ นเวลา
นับศตวรรษมาแล้ว เอกลักษณ์เฉพาะของบ้านเรื อนทีปลูกเรี ยงลดหลันตามหน้าผาสู ง เหนือนําทะเลอันกว้างใหญ่
สวยงามจนยากพรรณนา นําท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารอะมัลฟี (Amalfi Cathedral) เป็ นมหาวิหารทีสร้างขึนเพือ
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เป็ นเกียรติแด่ นักบุญแอนดรู ว์ (Saint Andrew) ซึ งเมือมองมาจากบริ เวณท่าเรื อ จะสามารถมองเห็นหอระฆังที
งดงามของมหาวิหารได้อย่างชัดเจน เป็ นมหาวิหารทีถูกสร้างขึนอย่างสวยงามจากโครงสร้างของโบสถ์เดิมทีมีมา
ตังแต่สมัยศตวรรษที และมีการปรับปรุ งมาอย่างต่อเนือง โดยตัวอาคารได้รับ การตกแต่งในแบบบาโร้คยุคปลาย
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่นและเก็บภาพความน่าประทับใจในเมืองอันแสนโรแมนติกแห่งนี

จากนัน นําท่านเดินทางผ่าน เมืองอาทรานี (Atrani) มีชือเสี ยงด้านการท่องเทียวเพราะเป็ นเมืองท่าเล็กๆ ทีเหมาะ
สําหรับพักผ่อนตากอากาศแบบส่ วนตัวเพือหลีกหนีความวุน่ วายจากภายนอก ก่อตังโดยขุนนางชาวโรมันยุค
โบราณ ความงดงามของสถานทีแห่งนีคือตังอยูต่ ิดกับภูเขา เบืองหน้าเป็ นชายหาดทีติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน มี
ท้องฟ้าสี คราม ส่ วนสิ งก่อสร้างก็ยงั คงรักษาความคลาสสิ กแบบเดิมเอาไว้ มีโบสถ์ประจําหมู่บา้ น และร้านค้าต่างๆ

จนกระทังถึง เมืองราเวลโล (Ravello) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) เมือง
ตากอากาศบนเขาสู ง ด้านหน้าเป็ นวิวทะเลสวยมากถึงมากทีสุ ดด้านหลังเป็ นวิว ภูเขาสู งเมืองนีสวยสุ ดยอดจริ ง ๆ
ตัวเมืองเป็ นบ้านเก่าๆ เล็กๆ นําท่านชม โบสถ์ ประจําเมือง (Duomo) ทีสวยงาม ซึ งครังนึงเมืองนี เคยเป็ นถินพํานัก
ของศิลปิ นนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันชือดัง ริ ชาร์ ด วากเนอร์
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19.00 น.

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองซาเลอโน่ (Salerno) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) อีกหนึงเมืองท่าของอิตาลีตอนใต้อนั เป็ นทีนิยมในการมาพักผ่อนตากอากาศของนักท่องเทียวจากทุกมุม
โลก
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Novotel Salerno Est Arechi Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

ซาเลอร์ โน่ – เปสตุม – คาสเทลเมสซาโน – โพเทนซ่ า

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเปสตุม (Paestum) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) มี
ประวัติเป็ นอาณานิคมของกรี ซตังแต่ปลายศตวรรษที โดยทีเมืองนีเป็ นทีตังมหาวิหาร Athena และ Hera และเป็ น
เมืองต้นกําเนิ ดของพิซซ่าซึ งเป็ นอาหารอิตาลีทีผูค้ นทัวโลกรู ้จกั คุน้ เคยกันอย่างดี ในปั จจุบนั มีความสําคัญคือเป็ น
เมืองตากอากาศ ทีเรี ยกว่าย่าน Italy Rivera แต่ละปี มีนกั ท่องเทียวมาพักตากอากาศจํานวนมาก ประชาชนประกอบ
ธุ รกิจท่องเทียวและเกษตรกรรมโดยรวม มีภาวะเศรษฐกิจอยูใ่ นเกณฑ์ดี เปสตุม มีทงพิ
ั พิธภัณฑ์และแหล่ง
โบราณคดีกลางแจ้ง นําท่านชมแหล่งโบราณคดีซึงเป็ นซากปรักหักพังของวิหาร หลัง คือ วิหารอธีน่า, วิหารเฮร่ า
และวิหารโพไซดอน โดย วิหารอธี น่ามีขนาดเล็กทีสุ ดและตังอยูโ่ ดดเดียว ส่ วนอีกสองวิหารอยูค่ ู่กนั วิหารเฮร่ า
หรื อ Basilica ซึ งเป็ นโครงสร้างทีใหญ่ทีสุ ดและเก่าแก่ทีสุ ดในบรรดาวิหารทังสามซึ งยังคงอยูใ่ นสภาพทีดี จนเป็ น
สถาปั ตยกรรมของอาณานิคมกรี กในศตวรรษที ทีสมบูรณ์แบบทีสุ ด นอกจากวิหารแล้ว ยังมีซากอาคาร
บ้านเรื อนรวมถึงพืนกระเบืองโมเสคชินเล็กๆ, Amphitheatre ขนาดเล็ก, Forum และอืนๆ
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12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเทลเมสซาโน (Castelmezzano) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ ชั วโมง) เป็ นเมืองเล็กๆทีตังอยูใ่ นจังหวัดโพเทนซ่า (Potenza) ในแคว้นบาซิ ลิกาต้า (Basilicata)
หนึงใน แคว้นของประเทศอิตาลี เมืองนีถูกจัดให้เป็ นหนึงในเมืองทีสวยทีสุ ดในประเทศอิตาลี สร้างอยูใ่ นหุ บ
เขา เป็ นหนึงในหมู่บา้ นทีมีสถาปั ตยกรรมทีโดดเด่น มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ คน แรกเดิมเป็ นถินฐานของ
ชาวกรี กราวศตวรรษที - แต่การเข้าไปชมเมืองแสนสวยแห่งนีก็ไม่ธรรมดา ต้องลอดผ่านอุโมงค์ ข้ามช่องเขา
เพือเข้าสู่ ดินแดนทีน่าค้นหาแห่งนี
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19.00 น.

จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโพเทนซ่ า (Potenza) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
นาที)
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Park Hotel Potenza หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง ( )
07.30น.

โพเทนซ่ า – มาเทรา – อัลเบโรเบลโล

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมาเทรา (Matera) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง นาที) เมืองโบราณเล็กๆ ทางตอนใต้ของอิตาลีทีน้อยคนนักจะรู ้จกั เป็ นอีกหนึงเมืองท่องเทียวทีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ งตังอยูใ่ นแคว้นบาซิ ลิกาต้า (Basilicata) ของประเทศอิตาลี เมืองมาเทรา
(Matera) ได้รับขนานนามว่าเป็ นเมืองใต้ดินหรื อ เมืองมนุ ษย์ถาํ เมืองนีสร้างอยูใ่ นหิ น และผูค้ นอาศัยอยูใ่ นบ้านหิ น
โบราณทีเป็ นถําทีเรี ยกว่า ซาสซี (Sassi) มานานหลายศตวรรษ ซึ งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลก
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นําท่านชมเมืองมาเทรา (Matera) เมืองนีจะมีสองส่ วนคือส่ วนเมืองเก่าและส่ วนเมืองใหม่ทีรัฐบาลพยายามอพยพ
ผูค้ นให้มาอยูท่ ีเมืองใหม่ แต่ก็ยงั มีพลเมืองบางส่ วนยังคงอาศัยอยูใ่ นถําหิ นของเมืองเก่า นําท่านชมย่านเมืองเก่า
สัมผัสชีวติ ท่ามกลางเขาวงกตทีมีทางเดินขนาดเล็กทีปูดว้ ยหิ น บันไดสู งชัน และถนนทีคดเคียว ตลอดสองข้างทาง
เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรื อนอันแสนเก่าแก่ ไม่มีสถาปั ตยกรรม หรื อพระราช วังทีสวยงามใดๆ มีแต่บา้ นช่องทีมีอยู่
ตามถําทีเรี ยกกันว่า ซาสซี (Sassi) และ โบสถ์รูเปสเตรี ยน ทีขุดไว้ ตามโขดหิ นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยูเนสโก
ได้กาํ หนดให้เป็ นถินฐานทีมีวฒั นธรรมทีควรเก็บรักษาจนได้ขึนเป็ นมรดกโลก นําท่านเข้าชมบ้ านถําหิน (Casa
Grotta di Vico Solitatio) สัมผัสความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ถาแห่
ํ งเมืองนี
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12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอัลเบโรเบลโล (Alberobello) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง) ตังอยูใ่ นแคว้นปูลยา ทางทิศตะวัน ออกเฉี ยงใต้ของอิตาลี เป็ นเมืองทีอยูเ่ กือบปลายเกือกของ
อิตาลี จึงมีทะเลล้อมรอบอยูใ่ กล้ๆ

นําท่านชม หมู่บ้านกระโจมหิน (Trulli Village) หมู่บา้ นเก่าแก่ รู ปทรงแปลกตา มีเอกลักษณ์ทางด้าน
สถาปั ตยกรรมซึ งมีหลังคาบ้านเป็ นรู ปทรงกรวยเกือบทุกหลัง ถ้าเดาจากรู ปร่ าง อาจคิดว่าอยูท่ ีอาฟริ กาเป็ นแน่ แต่
ทีแท้มนั อยูใ่ นอิตาลี การทีมีรูปทรงแบบนี ทีจริ งก็มีเค้าโครงมาตังแต่สมัยโบราณ เพราะเป็ นบ้านทีมีววิ ฒั นาการ
การตังถินฐานของคนแถบ Greece, Egypt, Sardinia and Sicily รอบๆทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน มีการตังบ้านเรื อน
แบบนีมาตังแต่ราวศตวรรษที - การทีบ้านเมืองดูโบราณๆนัน เพราะวัสดุทีใช้สร้างบ้านเขาใช้วสั ดุจาก
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ธรรมชาติ ทีหาได้รอบๆนันเอง และการก่อสร้างก็ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน แต่ก็ยงั ไม่วายมีตาํ นาน เกียวกับการ
ก่อสร้างรู ปแบบนีว่า เกิดจากการตังกฎของ Count of Conversano ทีเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการควบคุมการก่อสร้างใน
สมัยก่อน เขาออกกฎให้การก่อสร้างในยุคนัน ใช้หินเรี ยงซ้อนกัน โดยไม่ใช้ปูนก่อ เพือให้ง่ายต่อการรื อถอน เพือ
หลีกเลียงการเสี ยภาษี เอกลักษณ์อย่างหนึงของบ้านแถบเมดิเตอร์ เรเนียนนี คือ การใช้สีง่ายๆ ด้วยสี ขาวเพียงสี เดียว
ไม่นิยมความแตกต่างโดดเด่นทีต้องไม่เหมือนใคร หมู่บา้ นทังหมู่บา้ นจึงมีความเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่น เป็ น
ภาพรวมทีน่าชม และแปลกตามาก

19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ La Chiusa Di Chietri Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

อัลเบโรเบลโล - โลโคโรตอนโด – ออสตูนี - โพลิกนาโน อามาเร่

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้านี นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องโลโคโรตอนโด (Locorotondo) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ นาที) เมืองเล็กๆสุ ดแสนน่ารัก และ Unseen ขึนชื อว่าเป็ นเมืองเล็กทีสวยทีสุ ดแห่ งหนึ งของอิตาลี อีก
ด้วย เมื องนี ตังอยู่บนเนิ นเขาคื อสวรรค์สีขาวท่ามกลางทิ วทัศน์อนั เขี ยวขจี อาคารบ้านเรื อนที ฉาบด้วยปู นขาว
แวดล้อมด้วยพืนทีชนบททีเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและไร่ องุ่นซึ งผลิตไวน์ทีมีชือเสี ยง มีทศั นี ยภาพโดยรอบทีงดงาม
และศิลปะทางศาสนาอันเก่าแก่ เมืองนีตังชือตามโครงสร้างทรงกลมของใจกลางเมืองเก่า ซึ งสร้างขึนเมือประมาณ
, ปี ก่อน นําท่านเดินไปตามทางเดินแคบๆ ทีคดเคียวในเมืองเพือท่องเทียวไปตามสถานทีอันแสนวิเศษนี เดิน
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ผ่านบ้านเรื อนอันเก่าแก่ซึงตังเรี ยงเป็ นแถวอย่างเนื องแน่น พลางชมหน้าต่างของบ้านแต่ละหลังซึ งเต็มไปด้วยดอก
จีเรเนี ยมสี ชมพูและสี แดงประกาย ชมรู ปสลัก จารึ กภาษาละติน และประตูทีสร้ างในสไตล์บาโรกและเรอเนส
ซองส์ประดับตกแต่งอยูท่ ีส่ วนหน้าของอาคารต่างๆ ชมโบสถ์ทีเก่าแก่ทีสุ ดของเมือง โบสถ์ Madonna della Greca
ซึ งสร้างขึนครังแรกในระหว่างศตวรรษที และ ส่ วนโครงสร้างทีเห็นในปั จจุบนั นันได้รับการก่อสร้างขึนใหม่
ในศตวรรษที แวะชมโบสถ์ San Rocco ที สร้ างขึนในศตวรรษที และชมโบสถ์ เล็กๆ ชื อ Spirito Santo ที
สร้างขึนในปี
นอกจากนี ในบรรดาสิ งก่อสร้างอันเก่าแก่และมีชือเสี ยงอืนๆ ยังมี Palazzo Morelli ในสไตล์
บาโรกทีสร้างขึนเมือปี

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองออสตูนี (Ostuni) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ นาที) เมืองท่องเทียวทีสวยงามอีกเมือง ตังอยูใ่ นเขตจังหวัดบริ นดีซี (Brindisi) ใน จังหวัดของ
แคว้นปูลยา (Puglia) และตังอยูบ่ ริ เวณตอนปลายสุ ดของคาบสมุทรอิตาลี เป็ นเมืองทีถือได้ ว่าเป็ นอัญมณีทางด้ าน
สถาปัตยกรรมทีมีชือเสี ยงมากแห่ งหนึง ได้ รับการยกย่ องให้ เป็ น “เมืองสี ขาว” (White City) แห่งอิตาลีอีกด้วย
เมืองนีมีความโดดเด่นทางด้านภมิศาสตร์ ทีสวยงามไม่แพ้เมืองอืนๆโดยเฉพาะสภาพภูมิทศั น์ของชายหาด ไร่ องุ่น
รวมไปถึงไร่ มะกอกสี เขียวขจีตดั กับท้องฟ้าสี ครามสดใส

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความสวยงามของเมือง บริ เวณ ย่ านเมืองเก่ าออสตูนี (Old Town) ทีมีลกั ษณะเป็ นเมืองป้ อมปราการ
ขนาดใหญ่ ซึ งูกสร้างขึนบนเนินเขาและถูกล้อมรอบไปด้วยกําแพงโบราณสู งตระหง่าน นําท่านชมจัตุรัสออสตูนี
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(Ostuni Square) หรื อ เปี ยซ่ า เดลลา ลิเบอร์ ต้า (Piazza della liberta) โดยบริ เวณจัสตุรัสนันเป็ นทีตังของอาคาร
สิ งก่อสร้างทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มากมาย อีกทังยังเป็ นทีตังของอนุสาวรี ย์เซนต์ โอรอนโว (Saint
Oronzo’s column) นักบุญทีมีชือเสี ยงของคริ สตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ได้เวลานําท่านชมโบสถ์ เซนต์ วิโต มาร์
ตีร์ (San Vito Martire) หนึงในอนุสรณ์สถานทางศาสนาทีมีความสําคัญมากแห่งหนึงของเมืองออสตูนี โดย
โบสถ์สร้างขึนในช่วงระหว่างปี
– 1752 ในสไตล์นีโอคลาสสิ ค เป็ นอีกหนึงสิ งก่อสร้างทีมีความโดดเด่น
ทางด้านสถาปั ตยกรรมทีนักท่องเทียวนิยมแวะเวียนมาเยียมชมเป็ นจํานวนมาก ได้เวลานําท่านชมมหาวิหารแห่ ง
ออสตูนี (Ostuni Cathedral) มหาวิหารทีตังอยูบ่ นสุ ดของเนินเขา เป็ นมหาวิหารทีสร้างขึนแด่เซนต์ แมรี
อัสสัมชัญ (Santa Mariadell’Assunzione) โดยมหาวิหารถูกสร้างขึนในแบบสไตล์โกธิ ค เมืองปี
แล้วเสร็ จใน
ปี
โดยเฟรดเดอริ คที ได้เวลานําท่านถ่ายรู ปกับวิลลาโนวา ออสตูนี (Villanova Ostuni) เป็ นทีตังของ
ปราสาทป้ อมปราการเล็กๆซึ งอยูไ่ ม่ไกลจากบริ เวณท่าเรื อ

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองโพลิกนาโน อามาเร่ (Polignano a Mare) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เมืองริ มทะเลอันสวยงาม อีก เมืองไฮไลท์ของเส้นทางนีทีเรานําเสนอ ใต้
ท้องฟ้าและท้องทะเลสี คราม มีเมืองแห่งนีก่อสร้างบ้านเรื อนอยูต่ ิดขอบโตรกชายฝัง บรรยากาศงดงามและเป็ น
เอกลักษณ์ยงิ อีกทังยังเป็ นสถานทีทีนักท่องเทียวนิยมมาพักตากอากาศ ด้วยโรงแรมสไตล์เก๋ ๆน่ารักๆมากมาย นํา
ท่านเดินชมเมืองและชายหาด ชิลกับบรรยากาศยามอาทิตย์อศั ดง เมืองนียังเป็ นของภัตตาคาร Grotta Palazzese
ภัตตาคารริ มหน้าผ้าทีหรู หราอลังการและโรแมนติกทีสุ ดของอิตาลีเป็ นภัตตาคารถํา ตกแต่งอย่างเรี ยบง่าย สบาย
ตา ด้วยโทนสี นาตาลของไม้
ํ
ผสานสมดุลเข้ากันได้ดีกบั สี ธรรมชาติของผนังถํา สามารถสัมผัสทิวทัศน์ทอ้ งทะเล
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ได้อย่างเต็มตาเพียงราวเหล็กกัน ภัตตาคารทีตังอยูใ่ นถําซึ งเปิ ดบริ การมานานกว่าทศวรรษแล้ว

19.30 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Calaponte Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง (7)
07.00 น.

โพลิกนาโน่ อามาเร่ – บารี - ปอมเปอี - นาโปลี

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองบารี (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) เมือง
หลวงของแคว้นปูลยา และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของอิตาลีทางตอนใต้ อยูใ่ กล้กบั ทะเลเอเดรี ยติก จนได้รับ
สมญานามว่า “แคลิฟอร์ เนียตอนใต้ของอิตาลี” เป็ นศูนย์กลางการเดินเรื อและศูนย์กลางของอาณาจักรไบเซนไทน์
ทางตอนใต้ของอิตาลี นําท่านชม เมืองบารี เมืองท่าทีสําคัญของอิตาลีชมซากป้ อมปราการในอดีต นําท่านชมเมือง
เริ มกันที โบสถ์ เซนต์ นิโคลัส (Basilica St.Nicholas) ซึ งเดิมเคยใช้เป็ นทีพํานักของผูป้ กครองเมืองชาวไบแซนไทน์
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เมือราวปี ค.ศ. ต่อมาในปี ค.ศ. ชาวบารี ได้นาํ กระดูกของเซนต์นิโคลัสมาจากโบสถ์แห่งเมืองไมร่ า
(Myra) ในประเทศตุรกี จึงได้ดดั แปลงอาคารแห่งนีเป็ นโบสถ์ และประดิษฐานกระดูกของเซนต์นิโคลัสไว้ภายใน
ซึ งเชือกันว่า เซนต์นิโคลัส ก็คือทีมาของซานตาคลอส

12.00 น.

จากนัน นําท่านชม Castel del Monte (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
พระราชวังเก่าของจักรวรรดิเฟรเดอริ คที แห่งสวาเบีย เป็ นศูนย์รวมของเหล่าศิลปิ นและนักปราชญ์จากทัว
ประเทศ เป็ นพระราชวังเก่าแก่ทีสร้างขึนตังแต่ปี
เคยถูกทําลายเมือปี
หากมีโอกาสขอแนะนําให้รู้จกั
ของดีนนคื
ั อ นํามันมะกอกชันเยียม โรยัลเค้กอร่ อย และไวน์ชนดี
ั เป็ นต้น
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองเนเปิ ลส์ หรื อ นาโปลี (Naples, Napoli) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ ชั วโมง) เมืองทีมีชีวติ ชีวา มีสีสัน มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมดังเดิมกับความทันสมัยจน
เป็ นเนื อเดียวกัน โบสถ์เก่าๆ กับบ้านเรื อนสมัยใหม่อยูป่ ะปนกันไป ไม่สามารถแยกเป็ นเขตเมืองเก่ากับเมืองใหม่
ได้ นําท่านชมเมือง เริ มกันที เปี ยสซา เดล เพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึงในจัตุรัสทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ด
ในเมืองเนเปิ ลส์ โดยจัตุรัสนันตังอยูใ่ กลๆกับอ่าวเนเปิ ลส์ถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานทีทีมีความสําคัญ
ของเมืองไม่วา่ จะเป็ น พระบรมมหาราชวัง (Royal Palace of Naples) เป็ น ใน ของทีพํานักของกษัตริ ยแ์ ห่ง
ราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) หนึงในราชวงศ์ทีสําคัญทีสุ ดในทวีปยุโรป แวะถ่ายรู ปกับปราสาทคาสเซิลนูโว
(Castel Nuovo) ปราสาทยุคกลางทีมีชือเสี ยงของเมืองเนเปิ ลส์ ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยซุ ม้ ประตูทรงกลมสู ง
ตระหง่าน โดยปราสาทถูกสร้างขึนในปี
ตัวอาคารถูกสร้างขึนด้วยหิ นทราย ปั จจุบนั ปราสาทแห่งนีได้
กลายเป็ นหนึงในสถานทีสําคัญของสําคัญทีสุ ดของเมือง และยังเป็ นสัญลักษณ์ทางด้านสถาปั ตยกรรมของเมืองซึ ง
ได้รับการขยายหรื อปรับปรุ งมาหลายครังนับตังแต่ได้เริ มสร้าง
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19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Hotel Naples หรื อเทียบเท่ า

วันทีแปดของการเดินทาง (8)
. น.

นาโปลี – กาแซร์ ตา – โรม

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกาแซร์ ตา (Caserta) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที)
เมืองหลวงแห่งจังหวัดกาแซร์ ตา แห่งแว้นคัมปาเนียของอิตาลี นําท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ ตา (Palace of
Caserta) เป็ นอดีตพระราชวังทีประทับของกษัตริ ยแ์ ห่งเนเปิ ลส์แห่งราชวงศ์บูร์บง ทีตังอยูท่ ีเมืองกาแซร์ ตาใน
ประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ ตาเป็ นหนึงในพระราชวังแบบบาโรกทีใหญ่ทีสุ ดทีสร้างขึนในยุโรปใน
คริ สต์ศตวรรษที พระราชวังแห่งนีได้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.
ใน
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ฐานะทีเป็ นงานชิ นเลิศของยุคบาโรก การก่อสร้างพระราชวังกาแซร์ ตาเริ มขึนในปี ค.ศ.
โดยพระเจ้าชาลส์ที
แห่งเนเปิ ลส์ ผูท้ รงทํางานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตลลี เมือทอดพระเนตรเห็นแบบจําลองสําหรับ
พระราชวัง พระเจ้าชาลส์ก็ทรงพอพระทัยมาก แต่พระองค์ก็มิได้มีโอกาสทีจะได้บรรทมในพระราชวังแม้แต่เพียง
คืนเดียว พระเจ้าชาลส์ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ.
เพือไปเป็ นพระมหากษัตริ ยส์ เปน การก่อสร้างดําเนิน
ต่อมาโดยพระราชโอรสองค์ทีสามและผูค้ รองเนเปิ ลส์ต่อมาคือพระเจ้าเฟอร์ ดินานด์ที แห่งเนเปิ ลส์

จากนัน นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งโรม ระหว่างทาง นําท่านแวะช้อปปิ งที La Reggia Designer Outlet เมืองมาร์
เซียไนส์ (Marcianise) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) แหล่งช้อปปิ งทีพร้อม
มอบประสบการณ์การช้อปปิ งแบบหรู หรา ด้วยร้านค้าทีนําเสนอแฟชันแบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอืนๆ
อาทิ Gucci, Prada, Armani, Moschino, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfigher, Roberto
Cavalli เป็ นต้น ในราคาลดสู งสุ ดถึง % นอกจากนียังมีร้านอาหารและคาเฟ่ หลากหลายให้เลือกใช้บริ การอีก
ด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ งอย่างจุใจตามอัธยาศัย

*** เพือไม่ ให้ เป็ นการเสี ยเวลาอันมีค่าของท่ าน อิสระท่ านรับประทานอาหารกลางวัน ในเอาท์ เล็ท ตามอัธยาศัย ***
กระทังสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งโรม (Rome) (ระยะทาง กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศอิตาลี (Italy) มาตังแต่ปี ค.ศ. (พ.ศ. ) ตังอยูท่ ่ามกลางภูเขา ลูก ตาม
ตํานานเล่าว่า มีทารกฝาแฝดสองคนชือรอมิวลุส (Romulus) และ เรมุส (Remus) ถูกทิงไว้ริมแม่นาไทเบอร์
ํ
ทังสอง
เติบโตขึนมาจากการเลียงดูของสุ นขั จิงจอก ต่อมารอมิวลุสฆ่าเรมุส ตายเพราะลําเส้นเขตหมู่บา้ นของตน ซึ ง
หมู่บา้ นของรอมิวลุสต่อมาก็คือ กรุ งโรม (Rome) นันเอง
19.00 น. อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
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พักค้ างคืน ณ H10 Roma Citte Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเก้าของการเดินทาง (9)
09.00 น.

13.55 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศนานาชาติฟูมิชิโน่ (Fiumicino International Airport) เพือเตรี ยมตัว
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ(Bangkok) และ มีเวลาให้ท่านเลือกซื อสิ นค้าปลอดภาษี รวมถึงการขอภาษีคืน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบินที TG 945 (ใช้ เวลาเดินทาง ชั วโมง นาที)

วันทีสิ บของการเดินทาง (10)
05.45 น.

โรม

กรุงเทพ

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุ งเทพฯ (Bangkok)
โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ ล่วงหน้าก่อน
วัน
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
- ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข
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อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน
พักเดียวเพิม (Single Room)

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

109,900 .- บาท
106,900 .- บาท
103,900 .- บาท
27,000 .- บาท
,000 .- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม












ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบินไทย อินเตอร์ เส้ นทาง กรุ งเทพ – โรม – กรุ งเทพ
.ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าอิตาลี
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐาตามรายการ กลางวัน มือ/ อาหารเย็น มือ
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (หากอายุเกิน ปี ขึนไป ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง %) (เงือนไขตามกรมธรรม์ )
ค่ ายกกระเป๋าใหญ่ ท่านละ ใบ/ท่ าน/โรงแรม

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม






ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนเนืองจากทําหนังสื อเดินทางสู ญหายทุกกรณี
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน
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อัตราเงือนไขการชําระค่ าบริการ
ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง ภายใน - วัน
ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ 15 วันก่ อนวันเดินทาง
เมือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านไม่ใช้บริ การทีทางบริ ษทั จัดให้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธ์คืนค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ





อัตราเงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 29-15 วัน
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 14-1 วัน

คืนค่ าใช้ จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่ าใช้ จ่าย 70 % แล้ วแต่ กรณี
เก็บค่ าบริการทังหมด

21

เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศอิตาลี
1. หนังสื อเดินทาง ( ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันทีวีซ่าสิ นสุ ดอายุ) (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี นิว รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน (ห้ามซําในวีซ่าเดิม) และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน
(สถานทูตเข้ มงวดมากเรื องรู ปถ่ าย)
3. ทะเบียนบ้ าน บัตรประชาชน (สูตบิ ตั รกรณีทีอายุตํากว่า ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้
คํานําหน้ าเป็ นนาง) ใบเปลียนชือนามสกุล (ถ้ ามี)(เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
 ใช้ หนังสือรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหน่ง เงินเดือน วันทีเข้ าทํางานและระบุวนั ลา
 เจ้ าของกิจการ ใช้ สําเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้ เอกสารการเสีย
ภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ ใช้ หนังสือรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ ตอ่ เดือน พร้ อมทังเอกสารการเสียภาษี
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่าใช้ จา่ ยเอง ใช้ หนังสือรับรองบัญชีทีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษ โดยมีวนั ที
ออกไม่เกิน วันนับจากวันยืนวีซา่ พร้ อมสําเนาสมุดบัญชีเคลือนไหวย้ อนหลัง เดือน โดยมีวนั ทีล่าสุดในบัญชีไม่
เกิน อาทิตย์ นับจากวันยืนวีซา่ (หากบัญชีไม่มีการเคลือนไหวรบกวนทําการถอนหรื อฝากเงิน) ควรใช้เป็ นบัญชี ออม
ทรัพย์ทีมี เงิ นเข้าออกทุกเดื อน **สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน
 กรณีมีผ้ อู อกค่าใช้ จา่ ยให้ ให้ บคุ คลทีออกค่าใช้ จา่ ย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านัน)ทําหนังสือรับรอง
บัญชีทีออกจากทางธนาคาร โดยมีวนั ทีออกไม่ เกิน วัน นับจากวันยืนวีซา่ และระบุชือผู้เดินทางในหนังสือรับรอง
พร้ อมสําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง เดือน โดยมีวนั ทีล่าสุดในบัญชีไม่ เกิน วัน นับจากวันยืนวีซา่ (หากบัญชีไม่มีการ
เคลือนไหวรบกวนทําการถอนหรื อฝากเงิน) พร้ อมแนบสําเนาทะเบียนบ้ าน และบัตรประชาชนของผู้ออกค่าใช้ จา่ ยให้
6. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายุตํากว่า ปี ) ในกรณีเด็กไม่ได้ เดินทางไปกับบิดา มารดา
หรื อท่านใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้ อมสําเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า วันทําการ
ศู นย์ ยืนวีซ่า VFS ของ ประเทศอิตาลี ตังอยู่ทตึี ก จารุรี สแควร์ ติดกับ MRT สามย่ าน
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง

โอนเงินเข้ ามาที
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที - - สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที 275-2-09716-8 สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

