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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เส้นทางสวยระดับโลก UNSEEN น้อยคนนักจะได้ไปเยือน !! 

>> หมู่บ้านหิน Matera  ชุมชนที่ได้ขึน้ช่ือว่าเก่าแก่ที่สุดในอติาล ี (Unesco) (Unseen)   
>> หมู่บ้าน Alberobello รูปทรงประหลาดสวยงดงาม สวยระดับโลก (Unesco) (Unseen) 
>> หมู่บ้านริมหน้าผา Amalfi, Ravello, Positano เส้นทางสวยระดับโลก (Unesco)  
>> เมือง Castelmezzano เมืองโบราณ บนหุบเขา (Unseen)  
>> ชมเมือง Pacentro เมืองบนภูเขาสุดสวย (Unseen) 
>> ชมเมือง Polignano a Mare เมืองชายหาดรายล้อมด้วยหน้าผา (Unseen) 
>> เมืองเก่าโบราณ Pompeii  ใต้เถ้าถ่านภูเขาไฟ (Unesco) 
>> พกัเกาะ Capri  เกาะสีสันสดใสสุดโรแมนติค  
>> ชมถ า้เรืองแสงสีฟ้า Blue Grotto 
>> นครวาติกนัเข้าชม Vatican Museum, Sistine Chapel  
>> เข้าชมด้านในสนาม  Colosseum    
>> ชมเมือง Lecce เมืองทางตอนใต้สุดของอติาล ี(Unseen)  
>> ชมหอสวดมนต์ Cappella Sansevero ชมผลงานแกะสลกัหินอ่อน หน้ากากคริสต์ (Unseen) 
>> ชมเมืองหลวง Rome  
>> ชมเมือง Naples 
>> พิเศษ รบัประทานอาหารรา้น Grotta Palazzese รา้นอาหารท่ีอยูใ่นถ ้าตั้งยืน่ออกไปในทะเล 

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

พิเศษเมนู 

Seafood / Lobster / สปาเก็ตตี้  / พิซซ่า /สเต็ก / ไวน ์ 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ - โดฮา 
16.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 สายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
19.45 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 837 
23.10 น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
วันท่ี (2) โดฮา - กรุงโรม (อติาล)ี – ปาเซนโตร - เปสการา 
02.00 น. เดินทางสู่กรุงโรมโดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 115 
06.15 น. เดินทางถงึทางอากาศนานาชาติฟูมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอติาล ี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านปาเซนโตร (Pacentro) (ระยะทาง 200  กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ  2 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นหมู่บา้นของจงัหวดั L'Aquila ใน Abruzzo เป็นหมู่บา้นยคุ
กลางอนัเก่าแก่ท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีตั้งอยูท่างตอนกลางของอิตาลี ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็น
หน่ึงในหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลี (one of Italy's most beautiful villages) ตั้งอยูใ่นเทือกเขา 
Apennine บนท่ีราบสูงประกอบดว้ยเนินเขาเลก็ๆ 650 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล เป็นท่ีตั้งของ
ปราสาท Colle Castello ตั้งอยูบ่นเนินเขาดา้นหน่ึงของเมือง มีช่ือเสียงในดา้นน ้าพุและน ้าจืดจากการ
ละลายหิมะส่วนบนยอดเขาMajella  

 
น าท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595&ei=UUUkUtG6HY6gigeowYCYCQ&usg=AFQjCNEcDwGrSM80j1WCb-GAah6UtAE_PA&sig2=SMetsty2sVC1PYxNPFKS1w
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเปสการา (Peskara) (ระยะทาง 80  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  1 ชัว่โมง 10 
นาที) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัเปสการา ในเขตอาบรุซโซของอิตาลี ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังเอเดรียติกท่ี
ปากแม่น ้า Aterno-Pescara น าท่านถ่ายรูปกบั Ponte del Mare เป็นทางเดินจกัรยานท่ีเช่ือมชายฝ่ัง
ทางใต ้กบัชายฝ่ังทางเหนือ ของแม่น ้า Pescara จากนั้นอิสระท่านเดินเล่น ณ ยา่น Piazza della 
Repubblica ถนนสายหลกัของเมืองและยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเปสการาอีกดว้ย 
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  CARLTON HOTEL PESCARA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
วันท่ี (3)  เปสการา - วีเอสเต – บารี 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่เมืองวีเอสเต (Vieste) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  3 ชัว่โมง) เมือง
ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องอิตาลีมีช่ือเสียงเร่ืองความบริสุทธ์ิของน ้าและชายหาดจากมูลนิธิดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของอิตาลี  

 
น าท่านถ่ายรูปกบั Pizzomunno เป็นเสาหินปูนสูงตระหง่านสูง 25 เมตร ตั้งอยูท่ี่จุดเร่ิมตน้ของ
ชายหาดทางตอนใตข้องเมืองท่ีเรียกวา่ "เดล คาสเตลโล") หรือ "เซียลารา" หรือ "เดล ปิซโซมุนโน" 
เน่ืองจากความยิง่ใหญ่ และดว้ยเสน่ห์ของมนั มนัไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง จากนั้นน าท่าน
ชมยา่นเมืองเก่า ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเขาวงกตมีบนัไดและและตรอกซอกซอยเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนสี
ขาวเรียบง่าย ชมความงดงามของโบสถโ์รมาเนสกแ์ละปราสาท ซ่ึงเป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีสร้างโดย
ชาวสวาเบียน อิสระเดินเล่นตามอธัยาศยั  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบารี (bari) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)เป็น
เมืองหลกัของแควน้ปุลยา บนชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก ประเทศอิตาลี เป็นเมืองส าคญัอนัดบั 2 ในดา้น
เมืองเศรษฐกิจบนแผน่ดินใหญ่ทางใตข้องอิตาลี ชมชมโบสถเ์ซนตนิ์โคลสั (BASILICA 
ST.NICHOLAS) ซ่ึงเดิมเคยใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของผูป้กครองเมืองชาวไบแซนไทน์เม่ือราวปี ค.ศ.1000 
ต่อมาในปี ค.ศ.1087 ชาวบารีไดน้ ากระดูกของเซนตนิ์โคลสัมาจากโบสถแ์ห่งเมืองไมร่า (MYRA) 
ในประเทศตรุกี  จึงไดด้ดัแปลงอาคารแห่งน้ีเป็นโบสถ ์และประดิษฐานกระดูกของเซนตนิ์โคลสัไว้
ภายใน ซ่ึงเช่ือกนัวา่ เซนตนิ์โคลสั ก็คือท่ีมาของซานตาคลอสนัน่เอง อิสระท่านชมความงดงาม
ภายในโบสถ ์ชม จตัุรัสเฟอร์เรรา (Piazza del Ferrarese) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีเป็นทางเขา้ไปสู่ยา่นเมืองเก่า 
ทางดา้นซา้ยเป็นท่ีตั้งของซาลามูรัต (Sala Murat) แกลเลอรีศิลปะและทางดา้นขวาเป็นตลาดปลา 
ทางตอนเหนือมีส่วนเช่ือมกบัจตุัรัสการคา้ (Piazza Mercantile) ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัอาคารท่ีมี
สถาปัตยกรรมแปลกตามีเสน่ห์น่ารัก มีบานประตูและหนา้ต่างเป็นสีต่างๆ รวมถึงพุ่มไม ้เรียงราย
บนหลงัคาอาคารบา้นเรือน 
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 ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  MERCURE VILLA ROMANAZZI  CARDUCCI BARI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
วันท่ี (4) บารี - อลัเบอโรเบลโร – โปลญีาโนอามาเร -  เลชเช่  
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อลัเบอโรเบลโร (Alberobello) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง) ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดับารี (Bari)  แควน้ปูลยา (Puglia)   

 
น าท่านชมหมู่บา้นสวยแปลกตา The Trulli of Alberobello หมู่บา้นเก่าแก่ท่ีมีประวติัเกือบพนัปี ดว้ย
ความโดดเด่นของบา้นเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นรูปหลงัคากรวยมียอดแหลมกลมส่งผลใหห้มู่บา้นน้ีมี



UNSEEN SOUTH ITALY 12 DAYS (QR)   เจาะลึกอนัซีน อิตาลีตอนใต ้12 วนั (QR)                                                                  8 | P a g e  

 

ความสวยแปลกตาอยา่งมาก ไม่เหมือนใครท่ีสร้างกนัลดหลัน่ตามระดบัสูงต ่าของพื้นท่ี  ดว้ยความ
สวยงาม ความมีเอกลกัษณ์และปรวติัท่ีเก่าแก่ของหมู่บา้นแห่งน้ี ท าใหใ้นปี 1996 ไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนมรดกโลก (UNESCO)  

 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง Polignano a Mare (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  30 

นาที)ตั้งอยูท่างตอนใตข้องอิตาลีในจงัหวดับารีและบนชายฝ่ัง เป็นหมู่บา้นชาวประมงเก่า ท่ียงัคง
เสน่ห์แบบกะลาสีเรือไวใ้นทุกมุม เป็นเมืองท่ีสามารถมองเห็นไดง่้ายในวนัเดียวและมีเมืองเก่าท่ี
สวยงาม มีความโดดเด่นในบางส่ิงเช่นบา้นท่ีดู เหมือนแขวนอยูบ่นหนา้ผา เมืองเลก็ ๆ แห่งน้ีไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากการแข่งขนั 'Red Bull Cliff Diving World 
Series' ท่ีจดัข้ึนบนหนา้ผา เป็นการแข่งขนักระโดดสูงท่ีตระการตา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ ร้าน Grotta Palazzese 
ร้านอาหารท่ีอยูใ่นถ ้า ตั้งยื่นออกไปในทะเล เป็นหน่ึงในร้านท่ีท่านมาเยอืนอิตาลีตอนใตไ้ม่ควรท่ีจะ
พลาด  
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จากนั้นน าท่านเดินชมเมือง Polignano a Mare  น าท่านชมหาด Lama Monachile ซ่ึงถือเป็นสัญ 
ลกัษณ์ของเมืองน้ีเลยก็วา่ ดว้ยความเป็นหาดทรายเล็กๆ โอบลอ้มไปดว้ยหนา้ผา้สูงท่ียืน่ออกไปยงั
ทะเลและยงัมีบา้นสีขาวตั้งโดดเด่นเหนา้หนา้ผา ท าใหเ้ป็นชายหาดท่ีแปลกตาและสวยงามอยา่งมาก 

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเลชเช่ (Lecce) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1ชัว่โมง 30 นาที) 
หน่ึงในเมืองส าคญัของแควน้ Puglia ชมเมืองเก่าสไตลบ์าโรก เลชเช่เป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีความ
เจริญ มีร้านคา้ และคาเฟ่ท่ีเปิดรอใหน้กัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการอยูห่ลายร้าน อาคารสูงใหญ่หรูหราท่ี
สร้างจากหินปูนเรียงรายกนัอยู ่ชม “The Celestini Palace” หรือ Palazzo dei Celestini ปราสาทราช
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วงัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 16 ภายใตส้ถาปัตยกรรมแบบบาโรก ปัจจุบนัท่ีน่ีไดรั้บการ
อนุรักษจ์ากรัฐบาลท าให้ทั้งโครงสร้างดา้นใน และดา้นนอกยงัคงแขง็แรง ทั้งยงัถูกใชเ้ป็นท่ีวา่การ
ของเมืองเลชเช่อีกดว้ย ถดัมาใกล ้ๆ กนัคือ “Basilica di Santa Croce” หรือมหาวิหารซานตาโคร 
มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1549 – ค.ศ. 1582 มีความสวยงามโดดเด่นดว้ยการแกะสลกั
หินท่ีสวยงาม ตกแต่งซุม้ดา้นหนา้ดว้ยรูปป้ันสัตวห์นา้ตาแปลกประหลาด จุดเด่นท่ีดึงดูดความสนใจ
จะเป็นหนา้ต่างบานใหญ่ตรงกลางท่ีแกะสลกัเป็นรูปกุหลาบซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปะแบบ
กรีกโรมนั อลงัการจนใครไปใครมาก็ตอ้งหยดุมอง อิสระท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พกั  HILTON GARDEN INN LECCE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว    
วันท่ี (5) เลชเช่ - มาเตรา 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มาเตรา (Matera) หรือ Sassi di Matera  เมืองลึกลบัท่ีงดงามในหุบ
เขา ท่ีนอ้ยคนนกัจะรู้จกัและไดไ้ปเยอืน เป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศอิตาลี  
(ระยะทาง 190  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที)  เมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอญั
มณีแห่งการท่องเท่ียว  เมืองมาเตราเป็นเมืองท่ีมีอายมุากกกวา่ 2,000 ปี บา้นเรือนถูกสร้างข้ึนจาก
การขดุเจาะภูเขาเป็นอุโมงคเ์ขา้ไปเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) 
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ในปี 1993 และยงัไดรั้บการรับเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมยโุรปประจ าปี 2019 อีกดว้ย  
และยงัไดรั้บการยอมวา่คือชุมชนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอิตาลีอีกดว้ย  

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินชมเมืองจากนั้นน าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้นมาเตรา ท่านจะไดส้ัมผสัหมู่บา้นท่ีถูกท า
ร้านคา้ ร้านขายของ ร้านอาหาร ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปสัมผสัตวับา้นอยา่งใกลชิ้ด อิสระใหท่้าน
เล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พกั  HOTEL ALBERGO MATERA หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   
  หมายเหตุ : โรงแรมในตวัเมือง Matera มีจ ากดัหากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมือง

ขา้งเคียง 
วันท่ี (6) มาเตรา – คาสเทลเมสซาโน  (Unseen)  -  ซาเลอโน   
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น คาสเทลเมสซาโน (Castelmezzano)  (ระยะทาง 83  กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ  1 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆท่ีตั้งบนยอดเขาในจงัหวดัโพเทนซ่า (Potenza) 
ในแควน้ Basilicata  ดว้ยความสวยงามหมู่บา้นแห่งน้ีนอกจากสร้างอยูบ่นยอดเขา มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั แรกเร่ิมเป็นถ่ินฐานของชาวกรีกราวศตวรรษท่ี 5-6 ปัจจุบนัมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 
1000 คนเท่านั้น เน่ืองจากความสวยงามของท่ีตั้งแต่ วิวทิวทศัน์ท าใหห้มู่บา้นแห่งน้ีเป็นอีกหน่ึง
หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของอิตาลีอีกดว้ย  
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น าท่านเดินชมเมือง และใหท่้านถ่ายรูปเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่เมือง ซาเลอโน  (SALERNO) เมืองท่าส าคญัอีกแห่งของประเทศอิตาลี   ให้
อิสระทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  2 ชม.) อิสระให้
ท่านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั  GRAND HOTEL SALERNO หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

** เพ่ือความสะดวก กรุณาจัดกระเป๋าใบเลก็เพ่ือพรุ่งนีใ้ช้ค้างคืนบนเกาะคาปรี 1 คืน ** 
วันท่ี (7) เส้นทางอมาลฟีโคสท์ - อมาลฟี - ราเวลโล่ - โพสิตาโน่ - ซอเรนโต้  -   เกาะคาปรี 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ถนนเลียบชายฝ่ัง อมาลฟีโคสท ์หมู่บา้นริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เส้นทาง
เลียบชายฝ่ังท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่สวยท่ีสุดในโลก  

 
(เปล่ียนเป็นรถ Mini Bus การเท่ียวแบบเจาะลึก Amalfi Coast )  ท่ีติดอนัดบัความสวยงามระดบัโลก 
ทั้ง 3 เมือง และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) คือ ราเวลโล่( Ravello),อมาลฟีโคสท์ 
(Amalfi Coast), โพสิตาโน่ (Positano) หมู่บา้นสีสนัสวยงามท่ีสร้างตามความลาดชนัของหนา้ผา
เรียงรายสวยงามยิง่นกั  น าท่านชมเมือง ราเวลโล่ เมืองตากอากาศบนเขาสูง ดา้นหนา้เป็นวิว ทะเล
สวยมากถึงมากท่ีสุด ดา้นหลงัเป็นวิวภูเขาสูงเมืองน้ีสวยสุดยอด จริงๆ ตวัเมืองเป็นบา้นเก่าๆ เลก็ๆ 
อยูข่า้งๆ จตุรัสมีร้านกาแฟน่ารักอยู ่รอบๆ น าท่านเดินชมตวัเมืองเร่ิมจากจตุรัสกลางเมืองเวสโควา
โด (PIAZZA VESCOVADO) โบสถป์ระจ าเมืองท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี ชม ประตูสมัฤทธ์ิ(THE 
BRONZE DOOR) ท่ีมีภาพสลกัเร่ืองราวของพระคริสตถึ์ง 54 ช่อง ชมวิวสวยรอบจตุรัส และวิลล่า 
รูโฟโล (VILLA RUFOLO) คฤหาสน์บนหนา้ผาริมทะเลท่ีสวยงาม ภายในมีสวนดอกไมริ้มหนา้ผา
ท่ี งดงามยิง่ จุดชมวิวตรงน้ีเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมืองราเวลโล่   
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จากนั้นน าท่านเดินทางผา่นเมือง โพสิตาโน่ เมืองชาวประมงเล็กๆ ท่ีมีประวติัยอ้นกลบัไปในช่วง
ศตวรรษ 16-17 เมืองน้ีมีชายหาดท่ีสวยงามบา้นเรือนสีสันสดใส หากท่านไดไ้ปเยอืนเหมือนวา่หลุด
เขา้ในหนงัสักเรืองหน่ึง (** เมืองโพสิตาโน่ เข้าได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น  รถมินิบัสวิ่งผ่านบนเขา
หลงัตัวเมืองเท่านั้น ) จากนั้นน าท่านชมเมือง อมาลฟี เมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่ีมีอ านาจทาง ทะเล ต่อมา
คาดวา่เกิดแผน่ดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองน้ีจึงกลายเป็นเพียงเมืองเลก็ ๆ มีประชากรราว 3 พนั
คน มีมหาวิหารใหญ่ ท่ีสวยงาม น าท่านชมตวัเมืองอมาลฟี น าท่านชมมหาวิหารใหญ่ท่ีสวยงามคือ 
มหาวิหารเซ็นทแ์อนเดรีย “Duomo di Sant’Andre” ใจกลางเมือง มีอายเุก่าแก่กวา่ 900 ปี   
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านข้ึนเรือเฟอร์ร่ีขา้มไปสู่ เกาะ คาปรี (Capri)  เกาะท่ีมีเสน่ห์เป็นของตวัเองมีฉากหลงั
เป็นภูเขาไฟวิซูสเวียส น าท่านนัง่รถรางข้ึนสู่ยอดเขาคาปรี (คาปรีเซนเตอร์) น าท่านเดินชมเขตตวั 
เมืองท่ีมีบรรยากาศน่ารัก และแวะพกัท่ีสวนออกุสตา้ พร้อมบนัทึกภาพกบัโขดหิน FARAGLIONI 
สัญลกัษณ์ของเกาะคาปรี  

 
จากนั้นอิสระใหท่้านเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั  BEST WESTERN HOTEL SYRENE หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  
วันท่ี(8)   เกาะคาปรี – ถ า้บลูกร๊อตโต้  - ปอมเปอ ี- นาโปล ี 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

 
น าท่านชมล่องเรือเพื่อไปชม ถ า้บลูกร๊อตโต้  ( Blue Grotto ) ถ ้าท่ีอยูใ่นทะเลมีแสงสะทอ้นสีฟ้าจาก
น ้าทะเลขั้นมากระทบถ ้าสวยงามยิง่นกั  
หมายเหตุ : การชมถ า้บลูกร๊อตโต้  ได้หรือไม่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอ้ืออ านวยด้วย เช็ควันต่อวัน 
หากไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัท ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นเป็นล่องเรือชมความงดงามของเกาะคาป
รีแทน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ีกลบัสู่เมืองซอเรนโต้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง ปอมเปอ ี(Pompei) 
(ระยะทาง 25  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  30 นาที) เม่ือเดินทางมาถึงท่านจะ เห็นภูเขาไฟวิสุเวียส
“Vesuvius Volcano” ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ีพ่นลาวามาทบัถมสองเมืองคือ เมืองปอมเปอี(Pompei)กบั 
เมืองเฮอร์คิวลานุม (Herculaneum) และไดก้ลืนกินเมืองทั้งเมืองอยูใ่ตเ้ถา้ ถ่านท่ีประทุออกมา เวลา
ผา่นไปพนัปีเมืองน้ีก็กลายเป็นต านานท่ีลางเลือน จนกระทัง่มีคนท่ีขดุพบโดยบงัเอิญเม่ือประมาณ 
สองร้อยปีก่อน จึงท าการขดุ เมืองทั้งเมืองข้ึนมา ไม่น่าเช่ือวา่เมืองใหญ่โตขนาดนั้นจะถูกกลบมิด
เป็นเวลา เกือบสองพนัปีมีสนามกีฬา โรงละครศาสนสถาน ร้านคา้ บา้นเรือนตั้งเรียงราย เป็น
จ านวนมาก  
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น าท่านเขา้ชมโบราณสถาน ปอมเปอ“ีArcheological – Site Pompei” ชมสภาพของเมืองท่ีขดุคน
ข้ึนมาไดภ้ายในก าแพงท่ีโอบลอ้ม ตวัเมืองชมเขตใจกลางเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของวิหาร, ส านกังาน
ราชการตลาด,ร้านคา้, โรงละคร, สนามกีฬา, บา้นเรือน และโรงอาบน ้าสาธารณะของโรมนั   

 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเนเปิลส์ หรือ นาโปล ี(Naples, Napoli) (ระยะทาง 25  กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ  30 นาที) เมืองท่ีมีชีวิตชีวา มีสีสัน คึกคกั เป็นเมือง ท่ีมีการผสมผสานศิลปวฒันธรรม
ดั้งเดิมกบัความทนัสมยัจนเป็นเน้ือเดียวกนั โบสถเ์ก่าๆ กบับา้นเรือนสมยัใหม่ อยูป่ะปนกนัไป ไม่
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สามารถแยกเป็นเขตเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ได ้แวะบนัทึกภาพปราสาทคาสเซิลนูโวท่ีสร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 14   

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั  RENAISSANCE NAPLES HOTEL MEDITERRANEO หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วันท่ี (9)   นาโปล ี- โบสถ์ Cappella Sansevero  - Designer Outlet Castelromano McArthurGlen  -  
 กรุงโรม  

เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นน าท่านเขา้ชมหอสวดมนต ์Cappella Sansevero เป็นโรงสวดในเนเปิลส์ท่ีสร้างข้ึนในสมยั
ศตวรรษท่ี 16 เป็นท่ีรวบรวมผลงานศิลปะเชิงศาสนาของอิตาลีจากแหล่งต่างๆ ไวด้ว้ยกนั หอสวด
มนตน้ี์สร้างข้ึนโดยท่านดยคุในทอ้งถ่ินนามวา่ Giovan Francesco di Sangro เพื่อเป็นการแสดง
ความขอบคุณต่อพระแม่มารียท่ี์ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย สังเกตประติมากรรมหินอ่อนท่ีมีความ
ประณีตและละเอียด เช่น Veiled Christ นอกจากน้ียงัมีภาพวาดบนฝาผนงั ชั้นหินอ่อนอนัหรูหราน่า
ท่ึงและผลงานกราฟฟิคท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพของมนุษยอ์ยา่งชดัเจน  

 
น าท่านชมผลงานท่ีช่ือวา่ หนา้กากพระคริสต ์โดย จูเซปเปซานมาร์ติโน ท่ีเป็นการแกะสลกัหินอ่อน
พระเยซูโดยมีผา้คลุมไว ้ ถือเป็นผลงานระดบั Masterpiece ท่ีท่านมาเมืองนาโปลีแลว้ไม่ควนพลาด
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ชม ** หมายเหตุ หากทางโบสถมี์พิธีกรรมส าคญั ไม่เปิดใหช้มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงด
เขา้ชม ** 

 
น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Castelromano McArthurGlen  (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)  

กลางวัน           (อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย) 
อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงเอ๊าทเ์ลท็ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากกรุงโรมและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มีร้านคา้มากกวา่ 
120 ร้าน สินคา้แบรนดช่ื์อดงัต่างๆ จากทุกมุมโลก มีสินคา้แบรนดเ์นมและพบกบัโปรโมชัน่ส่วนลด
ใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ของตกแต่งบา้น พบกบัแบรนดช์ั้นน าต่างๆ 
มากมาย อาทิ Adidas, Burberry, Calvin Klein, Coach, Diesel, Fossil, Gap, Guess, Lacoste, Levi’s, 
Moschino, Michael Kors, New Balance, Nike, Samsonite, Sisley, Superdry, Swatch, Tommy 
Hilfiger, The North Face, Swarovski, Versace, Valentino เป็นตน้  
จากนั้นเดินทางสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เมืองท่ีเป็นตน้ก าเนิดของ โรมนั 
(ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั  CROWN PLAZA HOTEL ROME หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
 
 
 
 



UNSEEN SOUTH ITALY 12 DAYS (QR)   เจาะลึกอนัซีน อิตาลีตอนใต ้12 วนั (QR)                                                                  21 | P a g e  

 

 
วันท่ี (10)   กรุงโรม  -  สนามกฬีาโคลอสเซียม – จัตุรัสนาโวนา – มหาวิหารแพนธีออน – น ้าพุเทรวี่ –  
                       บันไดสเปน  -  ช้อปป้ิง  
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านชมกรุงโรม เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,500 ปี เป็นศูนยร์วมของสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอลงัการมากมาย น าท่านผา่นชมกลุ่ม
โรมนัฟอรัม (ROMAN FORUM) อดีตศูนยก์ลางทางดา้นการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของ
อาณาจกัรโรมนั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมนัในช่วง 2,000 ปีท่ีผา่น 
จากนั้นคณะเข้าชมภายใน สนามกฬีาโคลอสเซียม (Colosseum )โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน การออกแบบอยา่งชาญ
ฉลาดสร้างใหส้นามกีฬามีลกัษณะเป็นรูปวงรี เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมรู้สึกเขา้ใกลน้กักีฬา ถือเป็นตน้แบบ
ของสนามกีฬาในปัจจุบนั  

 
 
จากนั้นใหท่้านถ่ายภายคู่กบัประตูชยัคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและท่ีมาของ “ ถนนทุก
สายมุ่งสู่กรุงโรม 
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รถโคช้น าท่านว่ิงผา่นชมสถานท่ีต่างๆรอบกรุงโรม น าเดินเล่นชมเมืองบริเวณจตัุรัสนาโวนา 
(PIAZZA NAVONA) เป็นศูนยร์วมของสารพดัส่ิง ทั้งร้านอาหาร นกัดนตรี นกัมายากลขา้งถนน 
ศิลปินวาดรูปเหมือน และท่ีส าคญัคือเดิมทีท่ีตรงน้ีเป็นสนามกีฬาแข่งมา้ของชาวโรมนั ถนนท่ีอยู่
บริเวณโดยรอบ คือ ลู่ว่ิงของมา้ บริเวณน้ีมีน ้าพุท่ีส าคญั3 แห่ง เป็นผลงานของศิลปินนกัแกะสลกัช่ือ
ดงั Gian Lorenzo Bernini ตรงกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก ์(Obelisk) รอบๆ เสาจะเป็น  น ้าพุแห่งส่ี
มหานที (Fountain of the Four Rivers) ซ่ึงแต่ละมุมจะมีรูปป้ัน ซ่ึงแทนแม่น ้าใหญ่จาก 4 ทวีป ไดแ้ก่ 
คงคา ดานูป ไนล ์และพลาตา้ (ในอเมริกาใต)้ 
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น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแพนธีออน (PANTHEON) วิหารท่ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเหล่าทวยเทพของกรีก
โบราณ  

 
ออกแบบโดยมาร์คสั วิพซานิอสั อกริพพา เดิมสร้างข้ึนตั้งแต่ 27 ปีก่อนคริสตศกัราช ต่อมาถูกไฟ
ไหมแ้ละไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 118 และเป็นวิหารยคุโรมนัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและคงสภาพ
สมบูรณ์เกือบทั้งหมดมาจนถึงทุกวนัน้ี ความน่าท่ึงของวิหารน้ีคือการออกแบบดา้นหนา้ของวิหารท่ี
เป็นเสากบัหนา้จัว่ แต่หลงัคาถูกออกแบบเป็นโดมครอบอาคารทรงกลม รวมทั้งความสูงจากพื้นถึง
ช่องตา (Oculus) บนเพดาน และเส้นผา่ศูนยก์ลางของโดมดา้นในเท่ากนั 43.3 เมตรเอกลกัษณ์ท่ี
หลายคนรู้จกัคือ ช่องโหว่กลางหลงัคาโดมท่ีใชเ้ปิดรับแสง แต่ก็มีการเจาะรูเล็กๆบนพื้นเพื่อเป็นการ
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ระบายน ้าฝนท่ีตกเขา้มาในวิหารดว้ย วิหารแพนธีออนยงัเป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยว์ิคเตอร์ เอม
มานูเอลท่ี 2 และราฟาเอล ศิลปินช่ือกอ้งโลกอีกดว้ย 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านชม น ้าพุเทรวี่ ( Trevi fountain ) เป็นน ้ าพุท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก 
ช่ือ “เทรวี่” ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซ่ึงองค์สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ท่ี 12ได้
มอบหมายให้สร้างข้ึนในปี 1732 รูปป้ันแกะสลกัท่ีเลิศหรูอลงัการท่ีอวดโฉมให้ผูไ้ปเยือนไดย้ลนั้น 
ได้แนวคิดจากความยิ่งใหญ่ของเทพเจา้เนปจูน“เทพแห่งท้องทะเล” ว่ากันว่า หากใครท่ีได้โยน
เหรียญลงไปในน ้า เขาหรือเธอผูน้ั้นจะไดก้ลบัมาเยอืนอีกในสักวนั 
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จากนั้นให้คณะได้ถ่ายรูปภาพคู่ “บันไดสเปน” เป็นบันไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ช่ือ Francesco de Sanctis เช่ือมระหว่าง Piazza di Spagna และ 
Piazza Trinità dei Monti เป็นบนัไดท่ีกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุดในทวีปยโุรป มีขั้นบนัไดทั้งหมด 138 
ขั้น ใชส้ าหรับเดินเล่นหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ท่ียา่น บนัไดสเปน นบัวา่เป็นแหล่งพกัผอ่นของชาว
อิตาลีและ นักท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ  อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อปป้ิงสินคา้ท่ี
ระลึก และสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  CROWN PLAZA HOTEL ROME หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
วันท่ี (11)  กรุงโรม – นครวาติกนั - พพิธิภัณฑ์วาติกนั  - หอสวดมนต์ซิสติน - สนามบนิ   
เช้า            รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านชมนครรัฐอสิระวาติกนั (VATICAN ) ศูนยก์ลางศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัแคธอลิก  
วาติกนัเป็นประเทศท่ีเลก็ท่ีสุดในโลกตั้งอยูภ่ายในกรุงโรมของประเทศอิตาลี แต่ในพื้นท่ีเลก็ๆน้ี
กลบัเตม็ไปดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามท่ีมีคุณค่ามากมาย นครวาติกนัถือเป็นดินแดน
ศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดของศาสนาคริสต ์แถมยงั
เป็นศูนยร์วมแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมอนังดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกเลยทีเดียว 
น าท่านชมมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ (St.Peter’s Basilica) มหาวิหารเอกของกรุงโรมท่ีตั้งอยูใ่น เขตรัฐ
วาติกนั เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐวาติกนั และเป็นสถานท่ีท่ีไดช่ื้อวา่ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกอีกดว้ย เดิมนั้นเป็นโบสถท่ี์ถูกสร้างข้ึนในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 เป็น
รูปแบบบาซิลิกา จนมาถึงในยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยาโบสถน์ั้นไดมี้สภาพทรุดโทรมเป็นอยา่งมากแลว้จึง
ไดมี้การตดัสินใจสร้างมหาวิหารข้ึนมาใหม่ในแบบเรเนซองซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ใหม่และมีขนาดใหญ่
กวา่เดิมมาก โดยมหาวิหารท่ีสร้างข้ึนมาใหม่นั้นจดัไดว้า่เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของรัฐ
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วาติกนัเลยทีเดียว นอกจากนั้นแลว้มหาวิหารนกับุญเปโตรแห่งน้ีนั้นยงัเป็นหน่ึงในส่ีของมหาวิหาร
เอกของกรุงโรมร่วมกบัอีกสามวิหารอนัไดแ้ก่ มหาวิหารซนัตามาเรียมจัโจเร, มหานกับุญเปาโลน
อกก าแพง และมหาวิหารนกับุญยอห์น ลาเตรัน อีกดว้ย 

 
น าท่านชม จตัุรัสเซนตปี์เตอร์ (St.Peter’s square) ลานกวา้งดา้นหนา้ ท่ีตรงกลางลานจะมีเสาโอเบ
ลิสกข์องอียิปต ์เสาสูงท่ียอดดา้นบนสุดเป็นรูปทรงปิรามิดตั้งตระหง่านอยู ่รอบลานจตุัรัสมีแนวเสา
ระเบียงของมหาวิหารเซนตปี์เตอร์ท่ียาวโคง้ มีน ้าพุสองดา้นซา้ยขวา 
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น าท่านเข้าด้านในชม พพิธิภัณฑ์วาติกนั (VATICAN MUSEUM) ท่ีเก็บรวบรวมบรรดาศิลปวตัถุ 
ภาพเขียน ภาพวาดต่างๆ รวมทั้งภาพเขียน THE CREATION ภาพการสร้างโลก ฝีมือไมเคิล แอง
เจลโล  

 
ดา้นในมี หอสวดมนต์ซิสติน (SISTINE CHAPEL) ก่อนชมความงดงามภายใน โบสถ์เซนต์ปี
เตอร์(ST.PETER BASILICA) ศาสน-สถานประจ าส านกัวาติกนัท่ีโด่งดงัดว้ยความงดงามและ
ขนาดท่ี ใหญ่โต รวมทั้งรูปแกะสลกัปิเอตา้ท่ีโด่งดงัของไมเคิล แองเจลโล  อิสระใหท่้านถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั 
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กลางวัน           อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการเช็คอินและท า   TAX REFUND 

16.35 น. ออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 132 
23.45 น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (แวะพกัเปลีย่นเคร่ือง) 
วันท่ี(12)     โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
02.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 836 
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 
                                      ************************************************ 

 
 

   
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต ่ำกว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมำกกว่ำ  

7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสรมิ 

เด็กต ่ำกว่ำ 

7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง

เสรมิ 

พกัเด่ียว 

จ่ำยเพิ่ม 

24 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 179,900 179,900 169,900 165,900 35,000 

29 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 

4 – 15 เมษายน 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 

3 - 14 พฤษภาคม 2566 185,900 185,900 175,900 170,900 35,000 

31พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 185,900 185,900 175,900 170,900 35,000 

 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595&ei=UUUkUtG6HY6gigeowYCYCQ&usg=AFQjCNEcDwGrSM80j1WCb-GAah6UtAE_PA&sig2=SMetsty2sVC1PYxNPFKS1w
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** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15  ท่านขึน้ไป สูงสุด 20 ท่าน ** 
** หากต ่ากว่า 15  ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 
เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บำงโรงแรมเท่ำนัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หำกเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่ำน เรียนแนะน ำว่ำเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่ำ 

** ท่านใดทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัรก์่อน มิเชน่น้ันทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีอ่อกตั๋วไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยันเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี**  

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ
เกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงิน
ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. คา่ใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
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การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

 
หมายเหตุ 

*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หำกตอ้งกำรเลือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้ำ่ยส่วน

ต่ำงของสำยกำรบิน และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ซึ่งทำงบรษิัท มำสำมรถเขำ้ไป

แทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลิกการเดนิทาง ไดท้ ำกำรออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ Refund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนัน้ 

ขอ้มูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
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ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จา่ยเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 25 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 
 
 


