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วันอาทิตย์ท่ี 5 เมษายน 2563 (1) กรุงเทพฯ 
20.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 10 แถว U เคานเ์ตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้าม
น าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 069 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 20 นาที) 
 

วันจันทร์ท่ี 6 เมษายน 2563 (2) อสิตันบูล (ตุรก)ี – บารี (อติาล)ี – อลัเบอโรเบลโล – บารี 
05.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) หลงั 

 ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รอเปล่ียนเท่ียวบิน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  
08.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบารี (Bari) ประเทศอิตาลี (Italy) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1445 (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ช่ัวโมง 5 

นาที) 

09.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบารี การอล วอจติลา “Bari Karol Wojtyla Airport” ณ เมืองบารี (Bari) ประเทศอิตาลี 
(Italy) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ รถโคช้น าท่านออก
เดินทางสู่ เมืองอัลเบอโรเบลโล (Alberobello) (ระยะทาง 69 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองขนาด
กลาง ท่ีมีผูอ้าศยัอยูร่าว 11,000 คน และยงัเป็นเมืองท่ีเป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมเยือนในฐานะ “เมืองมรดกโลก” 
ซ่ึงองค์การยูเนสโก้ได้มอบต าแหน่งให้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996  

        
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัม้ืออาหาร น าท่านชม เมืองอลัเบอโรเบลโล (Alberobello) โดยไปในส่วนของ หมู่บ้านกระโจมหิน “Trulli 

Village” หมู่บา้นเก่าแก่ ดว้ยรูปทรงแปลกตา มีเอกลกัษณ์ทางดา้นสถาปัตยกรรม คือมีหลงัคาบา้นเป็นรูปทรงกรวยเกือบ
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ทุกหลงั และใชสี้ง่ายๆ อยา่งสีขาวเพียงสีเดียว ไม่นิยมความแตกต่างโดดเด่นท่ีตอ้งไม่เหมือนใคร หมู่บา้นทั้งหมู่บา้นจึงมี
ความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น เป็นภาพรวมท่ีน่าชม และแปลกตามาก การท่ีมีรูปทรงแบบน้ี ท่ีจริงก็มีเคา้โครงมาตั้งแต่สมยั
โบราณ เพราะเป็นบา้นท่ีมีวิวฒันาการ การตั้งถ่ินฐานของคนแถบรอบๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีการตั้งบา้นเรือนแบบน้ีมา
ตั้งแต่ราวศตวรรษท่ี 14-15 การท่ีบา้นเมืองดูโบราณๆ นั้น เพราะวสัดุท่ีใชส้ร้างบา้นเรือนเป็นวสัดุจากธรรมชาติ ท่ีหาได้
รอบๆ นัน่เอง จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบารี (Bari) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
เมืองท่าริมทะเลท่ีส าคญัอีกเมืองหน่ึงของ ประเทศอติาลี (Italy)   

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Majesty Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันองัคารท่ี 7 เมษายน 2563 (3) บารี – มาเทรา – โปเทนซ่า 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เชา้น้ี น าท่านเท่ียวชม เมืองบารี (Bari) อดีตเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ เพราะเป็นศนูยก์ลางของการ
เดินเรือและศนูยก์ลางของอาณาจกัรไบเซนไทนท์างตอนใตข้อง อติาลี (Italy) เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา 
เน่ืองดว้ย เซนต ์นิโคลสั ไดเ้ดินทางมาแสวงบุญท่ีเมืองน้ี ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นั้น เมืองน้ีไดถู้กท าลายดว้ยระเบิดไป
ดว้ย แต่กไ็ดมี้การบูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจบุนัจึงเห็นบา้นเรือนท่ีทนัสมยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่ยงัคงสามารถเห็นซาก
ความเจริญในอดีต ท่ียงัคงเหลือไว ้น าท่านไปถ่ายรูปกบั ป้อมปราการประจ าเมือง “Fortress” ขนาดใหญข่อง เมืองบารี 
(Bari) ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือป้องกนัการเขา้ยึดครองจากการล่าอาณานิคมในสมยัก่อน จากนั้นน าท่านไปแวะถ่ายรูปดา้นนอกของ 
วิหารซานนิโคลัส “Basilica di San Nicola” ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ือร าลึกถึง เซนต ์นิโคลสั ผูอุ้ปถมัภข์องเมือง ซ่ึงเป็นผูท่ี้น า
ความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนามาให้ทางตอนใตข้อง ประเทศอิตาลี (Italy) จากนั้นน าท่านเขา้สู่ยา่น ถนนคนเดิน 
“Walking street” อิสระให้ท่านไดเ้ดินเลน่ชมบา้นเรือน และสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามของ เมืองบารี (Bari) ซ่ึงตั้งอยู่
ริมชายฝ่ัง ทะเลอาเดรียติก “Adriatic Sea” แห่งน้ี จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมาเทรา (Matera) เมืองเลก็ๆ 
ทางตอนใตข้องประเทศ เป็นเมืองโบราณในหุบเขาอนัแสนงดงาม และยังเป็น“เมืองมรดกโลก” ของยูเนสโก้อีกด้วย 
(ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านออกเดินตะลุย ชมเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ในส่วนท่ีเรียกว่า ถ า้แห่งมาเทรา “Sassi di  

 Matera” ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีผูค้นอาศยัอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลายาวนานท่ีสุดในโลก กว่า 7,000 ปี (นกัวิชาการบางท่าน 

 บอกว่า 9,000 ปี) และเตม็ไปดว้ยถ ้าขนาดเลก็ใหญ่มากมายนบัไม่ถว้น โดยชาวบา้นจะท าการเจาะเขา้ไปอาศยัอยูภ่ายในถ ้า 
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 ขนาดต่างๆ เม่ือเดินเขา้มาภายในตวัเมือง เราจะน าท่านเดินไปตามถนนสายเลก็ๆ ท่ีปดูว้ยหิน ท่ีตลอดสองขา้งทางเตม็ไปดว้ย 

 อาคารบา้นเรือนอนัแสนเก่าแก่ ผา่นตรอกซอกซอยต่างๆ เดินขึ้นๆ ลงๆ บนัไดท่ีมีอยูท่ัว่ทั้งเมือง ผา่นบา้นเรือนร้านคา้ท่ี 

 งดงามแปลกตา ท่ีจะท าให้ท่านอยากเดินไปเร่ือยๆ แบบไม่มีเบื่อ (เตรียมกลอ้งให้พร้อมนะค่ะ) แลว้ไปชมความงามดา้นหนา้ 

 ของ วิหารมาเตรา “Matera Cathedral” โบสถใ์นนิกายโรมนัคาทอลิก ท่ีตั้งอยูบ่นสันเขาท่ีเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเมือง 

 โบราณแห่งน้ี จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโปเทนซ่า (Potenza) (ระยะทาง 99 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Park Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันพุธท่ี 8 เมษายน 2563 (4) โปเทนซ่า – คาสเทลเมซซาโน่ – ปอมเปอ ี– ซอเรนโต้ 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาสเทลเมซซาโน่ (Castelmezzano) (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
45 นาที) เมืองน้ีถูกจดัให้เป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดใน ประเทศอติาลี (Italy) อยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีสวยงามย่ิงนกั น าท่าน 

 เดินลดัเลาะไปตามซอยซอยของเมืองเก่า ท่ีตั้งอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลเกือบ หน่ึงพนัเมตร มีเวลาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศ 

 ของเมืองเก่า ท่ีจะพาท่านยอ้นไปถึงยคุศตวรรษท่ี 5 ตั้งแต่เร่ิมมีการสร้างเมืองโดยชาวกรีก แห่งน้ีกนัอยา่งเตม็ท่ี 

 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompei) (ระยะทาง 162 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เม่ือเดินทาง 

 มาถึงท่านจะเห็น ภูเขาไฟวิสุเวียส “Vesuvius Volcano” ก่อนเลย ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ีพ่นลาวามาทบัถมสองเมือง คือ  
 เมืองปอมเปอี (Pompei) กบั เมืองเฮอร์คิวลานุม (Herculaneum) และไดก้ลืนกินเมืองทั้งเมืองอยูใ่ตเ้ถา้ถ่านท่ีประท ุ

 ออกมา เวลาผา่นไปพนัปี เมืองน้ีก็กลายเป็นต านาน จนกระทัง่มีคนท่ีขดุพบโดยบงัเอิญเม่ือประมาณสองร้อยปีก่อน จึงท าการ 

 ขดุเมืองทั้งเมืองขึ้นมา ไม่น่าเช่ือว่าเมืองใหญ่โตขนาดนั้นจะถูกกลบมิดเป็นเวลาเกือบสองพนัปี มีสนามกีฬา, โรงละคร,  
 ศาสนสถาน, ร้านคา้  และบา้นเรือนตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมาก น าท่านเขา้ชม โบราณสถานปอมเปอ ี“Archeological  

 Site Pompei” ชมสภาพของเมืองท่ีขดุคน้ขึ้นมาไดภ้ายในก าแพงท่ีโอบลอ้มตวัเมืองชมเขตใจกลางเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ 
 วิหาร, ส านกังานราชการตลาด, ร้านคา้, โรงละคร, สนามกีฬา, บา้นเรือน และโรงอาบน ้าสาธารณะของโรมนั จากนั้นออก 
 เดินทางต่อสู่ เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองริมชายฝ่ังทะเล 

 ท่ีมีตวัเมืองเรียงรายตามแนวขอบผาหินสูง ดว้ยมนตแ์ห่งเพลง “Come Back to Sorrento” และช่ือเสียงในความงาม 

 ของทิวทศันเ์หล่าน้ี ท่ีไดส้ร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้าเยือน จนเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง 
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18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  La Residenza Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563 (5) ซอเรนโต้ – ทัวร์เส้นทางสายอมาลฟ่ี – ซอเรนโต้ 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านเท่ียว เส้นทางสายอมัลฟ่ี “Amalfi Coast” เส้นทางท่ีขึ้นช่ือว่าสวยสุดๆ แห่งหน่ึงของโลก  น าท่านลดัเลาะ
ทิวเขาเลียบชายฝ่ังทะเล เร่ิมจาก เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) ไปตามหนา้ผาสูงชนัจนถึง 3 เมืองหลกั คือ เมืองโพสิตาโน 
(Positano), อมาลฟี (Amalfi) และ ราเวลโล (Ravello) เส้นทางเลียบชายฝ่ังและเมืองทั้งสามไดรั้บการอนุรักษใ์ห้
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกด้ว้ย  เร่ิมตน้กนัท่ี เมืองโพสิตาโน (Positano) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) ชมบา้นเรือนสีละมุนตา ท่ีตั้งเรียงรายลดหลัน่อยูบ่นหนา้ผาแคบๆ ราวกบัก าลงัหลุดเขา้ไปอยูใ่นฉากหนงั
เร่ืองไหนสักเร่ือง อิสระท่านเดินเล่นยา่นถนนคนเดินใจกลางเมือง จากนั้นเดินทางต่อ ผา่น เมืองปราอิอาโน (Praiano) ให้
ท่านไดช้มวิวสองขา้งทางจนเขา้สู่ เมืองอมาลฟี (Amalfi) (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมือง
น้ีเคยเป็นเมืองท่ีมีอ านาจทางทะเล แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผน่ดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองน้ีจึงกลายเป็นเพียงเมืองเลก็ๆ มี
ประชากรราว 3 พนัคน มีมหาวิหารใหญ่ท่ีสวยงาม 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 น าท่านชม เมืองอมาลฟี (Amalfi) เมืองท่ีมีมหาวิหารใหญ่ท่ีสวยงาม ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงามดา้นหนา้ของ มหาวหิาร 

 เซ็นท์แอนเดรีย “Duomo di Sant’Andrea” แลว้อิสระกนัท่ีบริเวณใจกลางเมือง กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออก 
 เดินทางต่อสู่ เมืองราเวลโล (Ravello) (ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เมืองตากอากาศบนเขาสูง  
 ดา้นหนา้เป็นวิวทะเลสวยมากถึงมากท่ีสุดดา้นหลงัเป็นวิว ภูเขาสูงเมืองน้ีสวยสุดยอดจริงๆ ตวัเมืองเป็นบา้นเก่าๆ เลก็ๆ น า 
 ท่านผา่นชม โบสถ์ประจ าเมือง “Duomo” ท่ีสวยงาม จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองซอเรนโต้ (Sorrento)  
 (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  La Residenza Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
วันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 (6) ซอเรนโต้ – ทัวร์เกาะคาปรี – เนเปิลส์ – โรม 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือไปยงั เกาะคาปรี “Capri Island” เกาะเลก็ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยบา้นพกัตากอากาศ
มากมาย เหล่าดาราฮอลลีวูด้หลายคนก็มีบา้นพกัตากอากาศท่ีน่ีบา้นเรือนบนเกาะรวมทั้งบรรดาร้านคา้ ริมฝ่ังพร้อมใจกนั
ละเลงทาสีสันฉูดฉาดตดักนับนตวัอาคาร ท าให้เพ่ิมความสดใสและเป็นท่ีน่าสนใจของผูม้าเยือนไดดี้ทีเดียว เม่ือมาถึง เกาะ
คาปรี “Capri Island” ขอน าท่านไปขึ้นเรือขนาดกลางเพื่อเขา้สู่ ถ า้บลูกร๊อตโต้ “Blue Grotto” นัง่ไปชมวิวไปถึง
หนา้ถ ้า เราก็เปล่ียนเป็นเรือขนาดเลก็อีกที นัง่ไดป้ระมาณล าละ 4 - 5 คนเขา้ไปขา้งใน ตรงปากถ ้า ตอ้งนอนราบลงไปกบัเรือ 
(แบบหงายหนา้) คนพายเคา้ก็จะกะจงัหวะ ดึงโซ่ท่ีโยงไวท่ี้ปากถ ้าเพ่ือเขา้ไปในถ ้า พอเขา้ไปปุ๊ บตอนแรกเราจะรู้สึกมืดมิด
ก่อน (เพราะตายงัปรับแสงไม่ได)้ แต่สักพกัก็จะเห็นสีของน ้าซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือ ถ า้บลูกร๊อตโต้ “Blue Grotto” เห็นน ้า
ทะเลเป็นสีฟ้าสะทอ้นแสงใตน้ ้าเป็นประกายสวยงามมาก  

(ท้ังนี้การเข้าชมภายในถ า้ขึน้อยู่กบัสภาพน ้าขึน้-ลงในแต่ละวัน)  
 น าท่านขึ้นสู่ ชุมชนคาปรี “Capri” ขึ้นไปถึงปุ๊ บ ก็จะเห็นร้านรวงต่างๆ ขายของท่ีระลึก และอ่ืนๆ รวมทั้งมีร้านกาแฟ และ 

 ไอศครีม ให้ท่านไดมี้เวลาช่ืนชมกบับรรยากาศท่ีท าให้ คาปรี “Capri” มีเสน่ห์เป็นท่ีหลงใหลของนกัท่องเท่ียว อิสระให้ 
 ท่านเดินเท่ียวชมเมือง ท่ีประกอบไปดว้ยโบสถ,์ อาคารโบราณ,โรงแรมน่ารักๆ, ร้านขายของหรูหรา, ร้านอาหารต่างๆ จากนั้น 

 ก็นัง่รถ ไต่ทางอนัคดโคง้เหมือนเดิมลงมา 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านลงเรือเพื่อขา้มไปยงัฝ่ังแผน่ดิน โดนจะไปกนัท่ี เมืองเนเปิลส์ หรือ นาโปลี (Naples, 

Napoli) จากนั้นน าท่านออกเดินทาง เขา้สู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของ ประเทศอิตาลี (Italy) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1870 (ระยะทาง 226 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี 
ตั้งอยูบ่นเนินเขาทั้งเจ็ดริมฝ่ังแม่น ้าไทเบอร์ อยูบ่ริเวณตอนกลางของประเทศ 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ IH Roma Z3 Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันเสาร์ท่ี 11 เมษายน 2563 (7) โรม – วาติกนั 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ รัฐวาติกนั (Vatican) รัฐอิสระท่ีเลก็ท่ีสุดในโลกแต่มีฐานะเท่าเทียมกบัประเทศใหญ่ๆ อื่นๆ ดว้ย 
 ความส าคญัทางบทบาทในเชิงศาสนาและการทูตท่ีศาสนจกัรยงัคงด ารงความศรัทธาไวอ้ยา่งมัน่คงจนถึงปัจจบุนั น าท่าน 

 เขา้ชม พพิธิภัณฑ์วาติกนั “Vatican Museum” เร่ิมจากบนัไดวนอนัลือช่ือสวยงามมากบนัไดวนน้ีจะเจอตอนแรก 
 กบัตอนออกจากพิพิธภณัฑ ์เม่ือท่านเดินผา่นบนัไดเขา้ไปก็จะเจอกบัประติมากรรมต่างๆ ท่ีเรียงรายอยา่งมากมาย ระหว่าง 
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ทางเดินนั้น และในแต่ละห้องนั้นมีศิลปะล ้าค่าเตม็ไปหมด เดินมาเร่ือยๆ จะมาถึง โบสถ์ซีสทีน “Sistine Chapel” ซ่ึง
เป็นท่ีท่ีคณะพระคาร์ดินลัจะขงัตวัเองเพื่อลงคะแนนเลือกพระสันตะปาปาพระองคใ์หม่ และนอกจากนั้นท่ีน่ีเองยงัเป็น 

 ศูนยร์วมจิตรกรรมระดบัโลกอีกมากมาย จากนั้นน าท่านไปชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ “St. Peter” ส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ 
 และส าคญัท่ีสุดใน รัฐวาติกนั (Vatican) สร้างทบัวิหารเดิมท่ีช่ือเดียวกนัโดมของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ “St. Peter”  
 สูงโดดเดน่สามารถเห็นไดแ้ต่ไกล  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลงัม้ืออาหาร น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โคลอสเซ่ียม “Colosseum” สนามกีฬากลางแจง้ขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จกลาง กรุงโรม 

(Rome) เร่ิมสร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจกัรโรมนั และสร้างเสร็จในสมยัของจกัรพรรดิติตสั ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 1 หรือประมาณปี ค.ศ. 80 แลว้ไปชม ประตูชัย “Archof Constantine” ท่ีสร้างถวายแด่จกัรพรรดิ
คอนสแตนตินและเนินเขาพลาติโน่ ชุมชนชาวยิวเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป ไม่ไกลจาก โคลอสเซ่ียม “Colosseum” มากนกัก็
มา เจอ บันไดสเปน “Spanish Step” สถานท่ีนดัพบของคนหนุ่มสาว มาเดททนัท่ีน่ี คลา้ย ๆ บนัไดสยามเซนเตอร์บา้น
เราสมยัก่อน แต่ท่ีน่ีเป็นท่ีรวมสินคา้ Brand name แทบทุกชนิด มองเขา้ไปในซอยก็คือร้านขาย Gucci , Louise 

Vitton , Dior เป็นตน้ 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ IH Roma Z3 Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันอาทิตย์ท่ี 12 เมษายน 2563 (8) โรม – ฟลอเรนซ์ – ปีซ่า 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง 282 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 
นาที) หรือท่ีเรียกในภาษาอิตาเลียนว่า ฟิเรนเซ่ (Firenze) เมืองหลวงของ แคว้นทัสคานี (Tuscany) เป็นจดุก าเนิดของ
ยคุเรอเนซองส์ หรือยคุฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ก่อนจะแพร่ขยายไปทัว่ยโุรป ศิลปินยคุน้ียอ้นกลบัไปคน้หาความรู้เก่ียวกบั 

 สถาปัตยกรรมของชาวกรีก และโรมนัท่ีสูญหายไปเป็นพนัปีในช่วงยคุกลาง แลว้น ากลบัมาฟ้ืนฟูพฒันางานสร้างอีกคร้ังหน่ึง  
 น าท่านเขา้สู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าของ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม  

 “Piazza Del Duomo” จตัุรัสท่ีถือว่าเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้ชมมากท่ีสุดในยโุรป โดยจตัุรัส 
 นั้นตั้งอยูใ่นใจกลางของศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ของ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

        
 น าท่านเดินชม เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) โดยจะไปแวะถ่ายรูปดา้นนอกของ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล พโิอเร  
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 “Santa Maria del Fiore” หรือ ดูโอโม่ “Duomo” ซ่ึงนบัเป็นมหาวิหารขนาดมหึมา และงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง  
 อายกุว่า 800 ปี โดยใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ อติาลี (Italy) รองจาก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ “St. Peter Cathedral”  
 ท่ี วาติกัน (Vatican) และเพ่ือเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบทางการฟลอเรนซ์ (Florence) จึงห้ามมิ ให้มีการ 
 สร้างอาคารใดๆ ท่ีสูงกว่าโดมแห่งน้ีดว้ยใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้งของ หอระฆัง “Giotto's Campanile” และ หอรับศีลจุ่ม  
 “Florence Baptistry” แลว้เดินต่อสู่ จัตุรัสซินญอเรีย “Piazza della Signoria” จตัุรัสรูปตวัแอล ดา้นหนา้ คือ  
 อาคารปาลาสโซ เวชชิโอ หรือ อาคารศาลากลางแห่งเมืองฟลอเรนซ์ “Palazzo Vecchio” และบริเวณดา้นหนา้เป็นท่ีตั้ง 
 ของ น ้าพุเทพเนปจูน “Neptune Fountain” และกลางลานจตัุรัสก็เป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์คอสสิโม เดอเมดิซ่ี  

 “Cosimo de Medici” ตระกูลท่ีให้การสนบัสนุนเร่ืองงานศิลปะของ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) จนท าให้ทั้งเมือง 
 เตม็ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมท่ีงดงามมีงานประติมากรรมและจิตรกรรมระดบัโลกอยูทุ่กหนแห่ง กระทัง่สมควรแก่เวลา  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปีซ่า (Pisa) (ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองอนัเป็น 
 ท่ีตั้งของ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า “Leaning Tower of Pisa” ท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1174 น าท่านไปแวะถ่ายรูปกบั หอ 
 เอนแห่งเมืองปิซา “Leaning Tower of Pisa” ท่ีตั้งอยูใ่น จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม “Piazza Del Duomo” หอ 
 ระฆงัของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้นสร้างดว้ยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต น ้าหนกัรวม  
 14,500 ตนั ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี ซ่ึงเป็นอาคารส่ิงก่อสร้างขนาดเลก็ท่ีใชเ้วลาสร้างนานท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึง  
 พอสร้างเสร็จฐานก็ทรุดลงไปขา้งหน่ึง ท าให้เอียงออกไปจากเส้นด่ิง 4 เมตร แต่ท่ีไม่ลม้ลงมา เพราะแรงท่ีจดุศนูยถ์่วงยงัไม ่
 ออกนอกฐาน จึงไม่ลม้และยงัทรงตวัอยูไ่ด ้
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Republica Marinara Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันจันทร์ท่ี 13 เมษายน 2563 (9) ปีซ่า – เวโรน่า – ออร์ติเซ่ 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) (ระยะทาง 297 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ท่ีเป็น
เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมของยเูนสโก ซ่ึงในอดีต เมืองเวโรน่า (Verona) แห่งน้ีเป็นเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองและสวยงาม
ท่ีสุดในสมยัโรมนั เป็นหน่ึงในเจด็เมืองหลวงของ ทางตอนเหนือของ ประเทศอิตาลี (Italy) ท่ีมีสถานท่ีท่ีดึงดูด
นกัท่องเท่ียวดว้ยเหตุท่ีมีความส าคญัทางศิลปะ สถาปัตยกรรม และวฒันธรรมท่ีเก่าแก่มากมาย  

13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม เมืองเวโรน่า (Verona) เร่ิมกนัท่ี จัตุรัสบรา “Piazza Bra” ย่านใจกลาง เมืองเวโรน่า 
(Verona) มีอนุสาวรียข์อง กษัตริย์วิตโตริโอ เอมานูเอลท่ี 2 Vittorio Emanuele II กษตัริยผ์ูร้วบรวมแผน่ดิน อิตาลี 
(Italy) ตั้งอยูก่ลางลานจตัุรัส ใกล้ๆ  อยา่งเห็นไดช้ดั คือ อารีน่า  “Arena di Verona” สนามทรงรีท่ีสร้างดว้ยหินอ่อน
สีชมพู สร้างมากว่า 1,900 ปี แลว้เดินต่อมาทาง แม่น ้าอดิเจ้ “Fiume Adige” น าท่านชม สะพานปอนเต้ สคาริเกโร่ 
“Ponte Scaligero” สะพานแห่งยคุกลาง ระหว่างปี ค.ศ. 1354-1376 เป็นส่วนหน่ึงของ ป้อมปราการคาสเทิลเวคคิโอ้ 
“Castel Vecchio” ซ่ึงเป็นป้อมปราการเก่าท่ีติดกบั แม่น ้าอดิเจ้ “Fiume Adige” ต่อดว้ย จัตุรัสเดลเล แอร์เบ  

 “Piazza delle Erbe” เป็นจตัุรัสไฮไลทท่ี์นกัท่องเที่ยวนิยมมา เพราะมีร้านคา้ ของแบรนดต์่างๆ และของฝากมากมาย  
 แต่ก่อนเป็นท่ีชุมนุมของชาวเมืองตั้งแต่สมยัโรมนั รายลอ้มไปดว้ยท่ีว่าการเมือง ศาล วงั สมาคมพ่อคา้และบา้นบุคคลส าคญั 
 ในสมยัโบราณ กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 188 กิโลเมตร ใช้เวลา  
 เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองศูนยก์ลางของการท่องเที่ยวในแถบ อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ “Dolomite  
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 Nation Park” ท่ีอยูใ่นหุบเขา มีเทือกเขาลอ้มรอบสวยงามย่ิงนกั อิสระท่านพกัผอ่นเพลิดเพลินกบัอากาศอนับริสุทธ์ิ  
 ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตา 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Luna Mondschein Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันองัคารท่ี 14 เมษายน 2563 (10) ออร์ติเซ่ – ยอดเขาอลัเป ดิ ซิอูซี – เวนิส 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านนัง่รถชมวิวไปเร่ือยๆ จนขึ้นไปสู่ ยอดเขาอลัเป ดิ ซิอซีู “Alpe Di Siusi” ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก เม่ือปีค.ศ.2009 น าท่านชมวิวทิวทศันบ์นทุง่หญา้ราบเลียบบนภูเขา ท่ีไดข้ึ้นช่ือว่ากวา้งใหญ่ท่ีสุดในยโุรป ท่านจะ
ไดสั้มผสัความงดงามอนัประหลาด มหศัจรรยข์องดินแดน เทือกเขาโดโลไมท์ “Dolomite Mountains” จากมุมสูง
รอบดา้น ชมทศันียภาพอนัย่ิงใหญ่ของหุบเขา โตรกผา ท่ีมีรูปทรงประหลาด ยอดเขาแหลมชนั น าทา่นเดินลดัเลาะสู่จุดชมวิว
ต่างๆ อนัต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศสุดท่ีจะบรรยาย ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ ท่ีน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่านแวะชม 
ทะเลสาบเบรียส “Braies Lake” (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ซ่ึงอยูใ่นเขต 
อุทยานแห่งชาต ิ“Fanes  Sennes Braies Natural Park” เขตป่าสงวนท่ี ใหญ่ท่ีสุดใจกลาง เทือกเขาโดโลไมท์ 
“Dolomite Mountains” อิสระท่านถ่ายรูป ช่ืนชมความงาม และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

เมืองหลวง และเมืองสุดทา้ยบนฝ่ังแผน่ดินใหญ่ใน แคว้นเวเนโต้ (Veneto) โดย เมืองเวนิส (Venice) ไดถู้กสร้างขึ้น
จากการเช่ือมของเกาะเลก็ และเกาะนอ้ย จ านวน 118 เกาะมาเขา้ดว้ยกนั และในบริเวณน้ีก็จะมี ทะเลสาบเวนิเทีย 
“Venetia Lake” ซ่ึงไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ ทะเลอาเดรียติก “Adriatic Sea” ของทางภาคเหนือ ประเทศอิตาลี 
(Italy) และท่ีส าคญัทะเลสาบแห่งน้ีก็ไดต้ั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังระหว่างปาก แม่น ้าโป “Po River” กบั แม่น ้าพลาว ิ
“Pravi River” และในบรรดาเมืองท่องเที่ยวของประเทศอติาลี (Italy) น้ี ก็จะตอ้งยกให้ เมืองเวนิส (Venice) ท่ีดูว่า
จะเป็นเมืองท่ีไดมี้เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีและก็ไดมี้ความแตกต่างจากทกุเมืองในโลก และก็ยงัไดเ้ป็นเมืองท่ีตั้งอยูก่ลางทะเลสาบ
ท่ีสวยงามจนนกัท่องเท่ียวไดใ้ห้ฉายาว่าเป็น ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก “The Queen of the Adriatic” หรือ เมือง
แห่งสายน ้า “The City of Water” และก็ยงัไดมี้คลองส าหรับใชสั้ญจรแทนถนนมากกว่า 150 สาย หรือ เมืองแห่ง
สะพาน “The City of Bridges” และก็ยงัไดมี้สะพานเช่ือมคลองมากกว่า 400 แห่ง ท่ีสามารถดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียว
ไดม้าเท่ียวท่ีน้ี และท่ีเมืองเวนิส (Venice) ก็ยงัเตม็ไปดว้ยสีสันแห่งศิลปวฒันธรรม ท่ีอยากจะใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัและก็
ใฝ่ฝันท่ีจะไดม้าเท่ียวท่ีน้ีอีกสักคร้ัง  
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18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Crowne Plaza Venice หรือเทียบเท่า 

 

วันพุธท่ี 15 เมษายน 2563 (11) เวนิส –  เกาะเวนิส – อสิตันบูล (ตรุก)ี 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อขา้มฟากสู่ เกาะเวนิส  (Venice Island) จุดหมายปลายทางของการเที่ยวของเราใน
วนัน้ี จากนั้นน าท่านเดินเท่ียว เกาะเวนิส  (Venice Island) เร่ิมตน้กนัท่ี สะพานถอนหายใจ “Bridge of Sigh” เป็น
สะพานทอดเช่ือมระหว่างพระราชวงักบัคุก เดินตามกนัมาเร่ือยๆ ท่านจะผา่น พระราชวังดอจ์ด “Doges Palace” อดีต
พระราชวงัของผูก่้อตั้ง เมืองเวนิส (Venice) และเป็นท่ีท าการรัฐบาลรวมทั้งคุกดว้ย สร้างในศตวรรษท่ี 12 เป็นอาคาร
รูปทรงเรขาคณิต ตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีขาว และชมพูสวยงามมาก ท่ีหวัเสามีภาพสลกัเร่ืองราวต่างๆ และท่ีมองเห็นหลงัคา
รูปโดมหลายๆ ยอด นัน่คือ โบสถ์ซาน มาร์โค “Church San Marco” ศิลปะทั้งปูนป้ัน โลหะหล่อ จิตรกรรมงดงามมาก 
และก็มาถึง จัตุรัส ซาน มาร์โค “Piazza San Marco” จตัุรัสสาธารณะหลกัท่ีเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเที่ยวท่ี
ส าคญัมากแห่งหน่ึงของ เกาะเวนสิ (Venice Island) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว่้าคือห้องนัง่เล่นท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป น า
ท่านเดินไปตามตรอกซอกซอย สองขา้งทางจะเป็นร้านขายของเตม็ไปหมด ส่วนมากก็จะเป็นของท่ีระลึกเด่นๆ ก็เช่น แกว้
เป่าจากโรงงานเป่าแกว้มูราโน่ หนา้กากแฟนซี และอะไรต่ออะไรท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี  

*** เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวนั บนเกาะเวนิส ตามอัธยาศัย *** 

จากนั้นอิสระให้ท่านชม เกาะเวนสิ (Venice Island) กนัอยา่งเตม็ท่ี กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางขึ้นเรือกลบัสู่
ฝ่ังแผน่ดิน แลว้ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวนิส มาร์โค โปโล “Venice Marco Polo Airport” 

  (ระยะทาง 10 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1870 (ใช้เวลาเดินทาง 2  
 ช่ัวโมง 25 นาที) 
23.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) 

หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รอเปล่ียนเท่ียวบิน (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 เมษายน 2563 (12) กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK068 (ใช้เวลาเดินทาง 9  ช่ัวโมง 35 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok) โดยสวสัดิภาพ 

 
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้า ต ่ากว่า 15 ท่าน (10 – 14 ท่าน) ด้วยความสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวันเข้าพกัตรงกับงาน

เทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ต้องมกีารปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิการบริการส าหรับ บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างการเดินทาง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท าการใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องกระท าการอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบางส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่     ท่านละ 114,900.- บาท เหลือเพยีง 106,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 111,900.- บาท เหลือเพยีง 103,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน   ท่านละ 109,900.- บาท เหลือเพยีง 101,900.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่)    ท่านละ   25,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่      ท่านละ   20,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง  กรุงเทพฯ  - อิสตันบูล - บารี //  เวนิส - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบินหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน การเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมกราคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 9 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  น าท่านเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไมอ่นุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารเมนูระดับมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 9 มื้อ และอาหารค ่า 9 มื้อ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง 

 การเดินทาง 50%) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 

6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศอติาล ี
 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู่ 
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี 

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ โดยมีวนัท่ีออกไม่เกิน 

15 วนันบัจากวนัยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัท่ีล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 1 อาทิตย ์นบัจากวนั
ยื่นวีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) ควรใช้เป็นบัญชีออมทรัพย์ท่ีมีเงินเข้าออกทุกเดือน  

สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวัน 
▪ กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ตอ้งเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น)ท าหนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจาก

ทางธนาคาร โดยมีวนัท่ีออกไม่เกนิ 15 วัน นบัจากวนัยื่นวีซ่า และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชี
ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัท่ีล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 7 วัน นบัจากวนัยื่นวีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือ
ฝากเงิน) พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่า 10 วันท าการ 

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าอติาล ีVFS ตั้งอยู่ท่ี อาคารจามจุรีช้ัน 4 (อยู่เยื้องวัดหัวล าโพง) 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ...................................... 

ช่ือผูจ้อง.............................................................................................................................. 

เบอร์ติดต่อ.......................................................................................................................... 

โปรแกรม........................................................................... ก าหนดการเดินทาง............................................................ 

ราคา.................................................................. E-mail: ............................................................................................... 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

 
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport 
Date of 
Birth 

ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4             
5             

 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 40,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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