
 

 
  Unseen South Italy  

   “  Sicily, Capri , Sorrento, Positano and Naple ” 
                             ( ก ำหนดกำรเดนิทำง  16 – 23 ตลุำคม 2561 ) 
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ไรนน์ชิ ทรำเวล ขอน ำทำ่นเทีย่วเมอืงอติำลตีอนใต ้   เริม่จำกเมอืงคำตำเนยี ชม Palazzo degli Elefanti 

พระรำชวังทีม่จีติรกรชำวคำตำเนียร่วมกันออกแบบ  Piazza università จัตุรัสทีง่ดงำมทีส่ดุ    เดนิทำงสูเ่มอืง

เมอืงตำวรม์น่ิำตำกอำกำศเก่ำแก่ทีส่วยงำมทีส่ดุ เกำะซซิลี ี   โรงละครกรกี โบรำณสถำนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของ

เมอืงโรมัน ชอ้ปป้ิงบน ถนนคอรโ์ซ อุมแบรโ์ต  น่ังเคเบิล้คำรช์มววิ ภูเขำไฟเอ็ดน่ำ ภูเขำไฟที่ข ึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกเมือ่ปี 2013  น่ังเรอื JETFOIL ไปยังเกำะคำปร ีCAPRI เขำ้ชม ถ ้ำบลกูร็อตโต ้ถ ้ำสนี ้ำเงนิมหัศจรรยข์องโลก 

เมอืงปำแลรโ์ม  ย่ำนควอทโตร คำนต ิท่ำนตอ้งตืน่ตะลงึกบังำนสถำปัตยกรรมงำนแกะสลกัหนิอ่อนทีม่ีควำมสูงเท่ำ

ตกึ 5 ชัน้ ทัง้ 4 ทศิ 4 มุมของอำคำรที่หำชมในโลกน่ีไม่ไดอ้กีแลว้  จัตุรัสเปรตอเรยี   ชำยฝ่ังอำมัลฟี  มีทวิทัศน์ที่

สวยงำมเหมอืนรูปถ่ำย เมอืงโพสติำโน สว่นหนึง่ของ Amalfi Coast   เมอืงซอรเ์รนโต ้  เมอืงตำกอำกำศทีข่ ึน้ชือ่ของ
อติำล ี ชมิอำหำรอติำเลยีนไมว่ำ่จะเป็นพซิซำ่  สปำเก็ตตีล้ว้นเป็นสตูรเฉพำะตอนใตอ้ติำเลยีนเทำ่นัน้ 

ภัตตำคำรระดับหนึง่ดำวมชิลนี  ชมิตน้ต ำรับอำหำรอติำเลยีนตอนใต ้
 

ภัตตำคำรอำหำรอติำเลยีนแหง่เกำะคำปร ี  ชมิอำหำรตำมแบบฉบับของชำวเกำะคำปร ี

ภัตตำคำรแหง่เกำะซซิลิ ี ภัตตำคำรทีอ่รอ่ยทีส่ดุแหง่เกำะซซิลิ ี
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก  กรงุเทพ – กรงุโรม 
21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภูม ิ บรเิวณประต ู3  ชัน้ 4  เคำนเ์ตอร ์D  สำยกำรบนิไทย (TG) พบเจำ้หนำ้ทีแ่ละ  

หัวหนำ้ทัวรข์อง ไรนน์ชิ ทรำเวล จะคอยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำนกอ่นขึน้เครือ่งพรอ้มจะ

เดนิทำงไปกบัคณะทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 

วนัทีส่อง    กรงุโรม – คำตำเนยี - Palazzo degli Elefanti - Piazza Università - Taormina 
00.20 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงโรม ประเทศอติำล ีโดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 944 

06.50 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิโรม ผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงของอติำล ี

10.45 น. น ำท่ำนบนิสู ่คำตำเนยี   

12.05 น. ถงึเมอืงคำตำเนยี  เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของแควน้ปกครองตนเองซซิลิ ีตัง้อยู่บนชำยฝ่ังทศิตะวนัออกของ
ทะเลไอโอเนียน เป็นเมอืงใหญ่ 1 ใน 10 ของอติำล ีและเป็นมหำนครใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของอติำล ีมปีระชำกร 

คำตำเนียหนึง่ในเมอืงส ำคญัของอติำล ี ศนูยก์ลำงดำ้นวัฒนธรรม ศลิปะ และกำรเมอืง เมอืงมคีวำมอดุม

สมบูรณด์ำ้นศลิปะและประวตัศิำสตร ์  มพีพิธิภัณฑ ์รำ้นอำหำร โบสถ ์สวนสำธำรณะ และโรงละครหลำยแห่ง 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรอติำเลยีน 

บ่ำย ชมเมอืงคำตำเนีย ทีต่ัง้อยู่บนรำบรมิทะเลไอโอเน่ียน และภูเขำไฟแอดน่ำเป็นเมอืงโบรำณฝ่ังตะวนัออกของ

เกำะซซิลิตีัง้แตยุ่คกรกีและโรมัน บำ้นเรอืนสว่นใหญ่สรำ้งดว้ยหนิภูเขำไฟ น ำท่ำนชมเมอืง ชมโบสถ ์และย่ำน

กำรคำ้ เขำ้ชมพระรำชวงั Palazzo degli Elefanti  ทีม่สีถำปนกิหลำยคนร่วมในกำรกอ่สรำ้งใน ปี พ. ศ. 

1696 หลงัจำก เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมือ่ ปี ค. ศ. 1693   ภำยในพระรำชวงัมลีำนสีเ่หลีย่มผนืผำ้ทีม่ ี

porticoes สองดำ้น ในหอ้งโถงทำงเขำ้ดำ้นใตข้องพระรำชวงัมรีถสองแถวของศตวรรษทีส่บิแปด รวมถงึรถ

เกง๋ทีใ่ชใ้นกำร เฉลมิพระเกยีรตขิอง Sant'Agata เพือ่น ำนำยกเทศมนตรไีป  โบสถ ์Sant’ Agata alla 

Furnace  มผีลงำนศลิปะร่วมสมัย, monobloc เรยีกวำ่ Pietra del Malconsiglio อยู่ในหอ้งโถงทำง

ตะวนัตก จติรกรรม ของจติรกรชำว คำตำเนีย Giuseppe Sciuti ได ้รับกำรอนุรักษ์ไวใ้นหอ้งโถงใหญ่ทีช่ัน้หนึง่ 

และผ่ำนชมอำคำรของมหำวทิยำลยัทีจั่สตรุัสมหำวทิยำลัย (  Piazza Università ) เป็นหนึง่ในจัตรุัสที่

งดงำมทีส่ดุแหง่หนึง่ของศนูยก์ลำงประวตัศิำสตรข์องคำตำเนีย  

เดนิทำงสูเ่มอืงตำวรม์น่ิำ (Taormina) เมอืงตำกอำกำศเก่ำแกท่ีส่วยงำมตัง้อยู่ชำยฝ่ังทะเลไอโอเนียน

ของเกำะซซิลี ี อติำล ี ตัวเมอืงอยู่สงูจำกระดบัน ้ำทะเล 204 เมตร ทีน้ี่เหมำะกบักำรเดนิเลน่ตำมซอยตำ่ง ๆ 

คน้หำผลงำนของนักออกแบบสนิคำ้ระดบัไฮเอนด ์  เขำ้ชมโรงละครกรกีโบรำณ  (Teatro Greco)     
สถำนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงตำวรม์น่ิำ ออกแบบใหม่โดยพวกโรมัน แสดงใหเ้ห็นถงึควำมช ำนำญพเิศษ

ของชนชำตกิรกีทีส่ำมำรถเลอืกฉำกสถำนทีท่ีซ่ ึง่สำมำรถรวมควำมงำมทำงดำ้นศลิปะและธรรมชำตใินเวลำ

เดยีวกนัและกลมกลนืกบัสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็นเป็นธรรมชำตไิดอ้ย่ำงสวยงำม 
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ชม ถนนคอรโ์ซ อมุแบรโ์ต (Corso Umberto) ถนนสำยหลกัของเมอืง แหลง่ชอ้ปป้ิงศนูยร์วมรำ้นคำ้

พืน้เมอืง บำร ์รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ทีอ่ดัแน่นไปดว้ยนักท่องเทีย่วตำ่งชำต ิถนนสำยน้ีเป็นทีน่ยิมส ำหรับกำรชมดู
ผูค้นตำ่งชำตติำ่งภำษำทีม่ำเดนิเลน่กนัใหข้วักไขว ่แตย่ังคงไวซ้ ึง่สภำพ แวดลอ้มแบบทอ้งถิน่ แตส่ ิง่ทีส่ะดดุ

ตำมำกทีส่ดุคอืบรรดำถนนเล็กถนนนอ้ยทีแ่ตกแขนงออกไปจำกถนนใหญ่  

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรอติำเลยีน 

 เขำ้สูท่ีพ่ักโรงแรม NH COLLECTION TAORMINA หรอืเทยีบเท่ำ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

วนัทีส่ำม    ภเูขำเอ็ดน่ำ– Monreale – Duomo Di Monreale – ปำแลรโ์ม 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ภเูขำไฟเอ็ดน่ำ ภูเขำไฟทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 2013 นับเป็นหนึง่ในภูเขำ
ไฟทีม่กีำรปะทุบ่อยครัง้ และมคีวำมสงูทีส่ดุของยโุรปอกีดว้ยน่ันท ำให ้น ำท่ำนขึน้กระเชำ้ (CABLE CAR) สู่

ควำมสงูประมำณ 2,500 เมตร     เพือ่ไปสูจ่ดุชมววิของภเูขำไฟเอ็ดน่ำ (MOUNT ETNA)  ภูเขำไฟที่

ยังไม่ดบัทีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป มคีวำมสงู ประมำณ 3,340 เมตร วดัฐำนโดยรอบได ้150 เมตร เป็นทีรู่จ้ักกนั
ในภำษำทอ้งถิน่วำ่ “ ปลอ่งไฟแห่ง ซซิลิ ี” ทีท่่ำนจะสำมำรถเห็นทวิทัศนแ์ละบันทกึภำพของภูเขำไฟเอ็ดน่ำ
ไดอ้ย่ำงชดัเจน  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรอติำเลยีน 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงมอนเรยีล( Monreale ) บนลำดเขำคำปูโต ้  ชมวหิำรแหง่มอนเรยีล 
(Duomo Di Monreale) ผลงำนอนัโดดเดน่ทีเ่ป็นกำรผสมผสำนศลิปะสำมรูปแบบเขำ้ดว้ยกนั        
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เริม่จำกทรงสถำปัตยกรรมแบบนอรม์ัน แต่มีควำมงำมเป็นเลศิที่หินโมเสคที่ใชใ้นกำรประดับประดำวหิำร     
อนัเป็นคณุลกัษณะของศลิปะไบแซนไทน ์   หนิโมเสคเหลำ่น้ีเลำ่เรือ่งรำวในคมัภรีศ์ำสนำครสิตจ์ำกกำรสรำ้ง

โลกไปจนถงึยุคของพระบุตรและนักบุญ  มีเสำประดับวหิำรรูปแบบศลิปะโรมำเนสก ์ ชมเขตเมอืงเก่ำ 

Monreale เมอืงน้ียังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของงำนศลิปะทอ้งถิน่และเครือ่งเซรำมกิ ทีม่รีูปแบบรูปทรงใหเ้ลอืก
มำกมำยตัง้แตแ่บบโบรำณไปจนถงึแบบสมัยใหม่                                                                        

 เดนิทำงสูเ่มอืง ปำแลรโ์ม (Palermo) เมอืงเกำ่ทำงตอนใตข้องประเทศอติำล ี และเป็นเมอืงหลกัของ
แควน้ปกครองตนเองซซิลิ ี  เกำะกลำงทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทีเ่ชือ่มระหวำ่งโลกตะวนัออกและตะวนัตกเขำ้
ดว้ยกนั อกีทัง้เคยเป็นศนูยก์ลำงของโลกยุคโบรำณ มทีัง้โบรำณสถำนแบบคลำสสคิและแบบแขกมัวรใ์นยุค

ศตวรรษที ่ 10 เมอืง Palermo ไดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รองจำกคอนสแตนตโินเปิล 
อกีทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของวฒันธรรมอกี 200 ปี จำกกำรเขำ้ยดึครองพวกนอรม์ัน ท ำใหเ้มอืงน้ีงำมสง่ำทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของยุโรป    ยังเป็นตน้ก ำเนดิของหนังเรือ่ง The God Father อกีดว้ย 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรแหง่เกำะซซิลิ ี
 ( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ ) 
 เขำ้สูท่ีพ่ักโรงแรม GRAND HOTEL VILLA PALERMO – M GALLERY BY SOFITEL หรอืเทยีบเท่ำ 
  

วนัทีส่ ี ่ มหำวหิำรปำแลรโ์ม - ยำ่นควอทโตร คำนต ิ– ชอ้ป้ิงยำ่นเดลลำ่ ลเิบอรต์ำ้ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนชมมหำวหิำรปำแลรโ์ม (Palermo Cathedral) สรำ้งขึน้ในรำวครสิตศ์ตวรรษที ่ 15-16 และใจ

กลำงเมอืงเกำ่ยำ่นควอทโตร คำนต ิ ( QUTTRO CANTI ) ทีก่นังำนท่ำนตอ้งตืน่ตะลงึกบังำน

สถำปัตยกรรมงำนแกะสลกัหนิออ่นทีม่คีวำมสงูเท่ำตกึ 5 ชัน้ ทัง้ 4 ทศิ 4 มุมของอำคำรทีห่ำชมในโลกน่ีไมไ่ด ้

อกีแลว้ แวะถ่ำยรูปอนุสำวรยีร์ำยลอ้มดว้ยน ้ำพุและรปูปั้นบรเิวณจัตรุัสเปรตอเรยี (Pretoria 

Fountain) 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

บ่ำย ใหอ้สิระท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมย่ำน ถนนเดลลำ่ ลเิบอรต์ำ้ (Via Della Liberta)  แหลง่รวมรำ้นคำ้

แบรนดเ์นมหรูทีม่ชี ือ่เสยีง ทัง้ LOUISE VITTON, PRADA  

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรแหง่ซซิลิ ี

18.00 น. น ำท่ำนลงเรอืเฟอรร์ี ่สูเ่มอืงเนเปิลส ์ FERRY CRUISE ( PMO – NAPLE ) 

 

วนัทีห่ำ้      เมอืงเนเปิลส ์ - ชำยฝ่ังอำมัลฟี – Positano - ซอรเ์รนโต ้  
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้บนเรอืเฟอรร์ี ่

09.00 น. เดนิทำงสู ่ เมอืงเนเปิลส ์ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดำ้นควำมร ่ำรวยทำงประวตัศิำสตร ์ ศลิปะ วฒันธรรม 

สถำปัตยกรรม ดนตร ี และศำสตรก์ำรท ำอำหำร เป็นเมอืงทีม่บีทบำทส ำคญัในคำบสมุทรอติำลมีำตลอด 
2,800 ปีนับแตก่อ่ตัง้เมอืงขึน้มำ ต ำแหน่งทีต่ัง้อยู่ทีช่ำยฝ่ังดำ้นตะวนัตกของอติำลตีดิกบัอำ่วเนเปิลส ์กึง่กลำง
ระหวำ่งพืน้ทีภู่เขำไฟสองแห่ง คอื ภูเขำไฟวสิเุวยีสและกมัปีเฟลเกรย ์
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น ำท่ำนสู ่ ชำยฝ่ังอำมัลฟี ( Amalfi ) ชำยฝ่ังทำงตอนใตข้องคำบสมุทรซอรเ์รนตเีน (Sorrentine 

Peninsula) ประเทศอติำล ีชำยฝ่ังอำมัลฟีมชีือ่เสยีงวำ่เป็นชำยฝ่ังทีเ่ป็น rugged terrain, มทีวิทัศนท์ีส่วยงำม 

และเมอืงทีง่ำมเหมอืนรูปถ่ำย และไดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ. 1997 
ชำยฝ่ังใชเ้ป็นฉำกในภำพยนตรเ์รือ่ง "นำยไปรษณีย"์ (Positano) ในปี ค.ศ. 1953 จำกนวนยิำยทีเ่ขยีนโดย
นักเขยีนอเมรกินัผูม้ชีือ่เสยีง จอหน์ สไตนเ์บ็ก (John Steinbeck) 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรอติำเลยีน 
บ่ำย น ำท่ำนสู่เมือง Positano เมืองชำยทะเลเล็ก ๆ ที่ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขำ ส่วนหนึ่งของ Amalfi Coast  

ทีว่วิสวยมำก ขึน้ชือ่เรือ่งตกึสสีนัสวยๆ ตัง้อยู่เป็นชัน้ตำมเนนิเขำ ถนนแคบและโคง้เยอะทีเ่ชือ่มทัง้เมอืงตัง้แต่

จุดบนสดุไปจนถงึทะเลดำ้นลำ่ง ตำมทำงมรีำ้นขำยของน่ำรัก ๆ ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้ไดต้ำใจชอบ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองตำกอำกำศที่ข ึ้นชื่อของอิตำลีอย่ำง เมือง ซอร์เรนโต ้ ( SORRENTO ) 

เมอืงเล็ก ๆ ผูอ้ำศยัอยู่แคห่ลกัหมืน่คนเท่ำนัน้ ดว้ยภูมปิระเทศทีเ่ป็นหนำ้ผำสงูไลร่ะดบัมำจนถงึชำยหำด ท ำ

ใหม้ีควำมหลำกหลำยของทวิทัศน์และพรรณพชื ถือเป็นมนตเ์สน่หท์ีท่ ำใหเ้มอืงน้ีตอ้นรับผูม้ำเยอืนอย่ำงไม่
ขำดสำย  และมภีำพววิทวิทัศนข์องภูเขำไฟวสิเุวยีสอนัเลือ่งชือ่ จะเห็นภูเขำไฟตัง้เดน่เป็นสง่ำท่ำมกลำงสำย
หมอก รอวนัทีจ่ะกลบัมำมชีวีติอกีครัง้  อสิระท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ภำยในเมอืงทีม่ใีหเ้ลอืกมำกมำย 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรระดับหนึง่ดำวมชิลนิ 
( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ ) 

 เขำ้สูท่ีพ่ักโรงแรม GRAND HOTEL EXCELSIOR VITTORIA หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห่ก      เกำะคำปร ี– ถ ้ำบลกูร็อตโต ้– เมอืงเนเป้ิลส ์– โรม 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนน่ังเรอื JETFOIL เพือ่เดนิทำงไปยงัเกำะคำปร ีCAPRI ทีเ่ป็นทำงเขำ้ของ ถ ้ำบลกูร็อตโต ้
(BLUE GROTTO CAVE) ถ ้ำสนี ้ำเงนิสดุมหัศจรรย ์ภำยในถ ้ำแห่งน้ีน่ันถูกฉำบดว้ยแสงสฟ้ีำสวยงำม ทีเ่กดิจำกสี

ของน ้ำทะเลสะทอ้นกบัแสงอำทติยส์ำดสอ่งเขำ้มำจำกปำกทำงเขำ้ถ ้ำ เกดิเป็นภำพมหัศจรรย ์ ทีส่รำ้งควำม
ประทับใจใหแ้กผู่ท้ีไ่ดพ้บเห็น ( กำรลอ่งเรอืเขำ้ไปในถ ้ำขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivsqzX3rXcAhXI2LwKHS9YDsAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mylittleadventure.se/best-things/naples/tours/capri-heldagstur-fran-neapel-f9gQP6bkUc&psig=AOvVaw2HR0wA7v9dZbXNIMCfT2E-&ust=1532453054719149
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivsqzX3rXcAhXI2LwKHS9YDsAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mylittleadventure.se/best-things/naples/tours/capri-heldagstur-fran-neapel-f9gQP6bkUc&psig=AOvVaw2HR0wA7v9dZbXNIMCfT2E-&ust=1532453054719149
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLiuWh37XcAhVGV7wKHcm2AKEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vanityfair.it/thinkcontent/falconeri/capri-tra-vita-mondana-e-autenticita&psig=AOvVaw2HR0wA7v9dZbXNIMCfT2E-&ust=1532453054719149
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLiuWh37XcAhVGV7wKHcm2AKEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vanityfair.it/thinkcontent/falconeri/capri-tra-vita-mondana-e-autenticita&psig=AOvVaw2HR0wA7v9dZbXNIMCfT2E-&ust=1532453054719149


 
 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอติำเลยีนแหง่เกำะคำปรี 
 ( รับประกันควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว ถนัดศร ีสวัสดวัิตน์ ) 

บ่ำย อสิระท่ำนชอ้ปป้ิงรำ้นขำยสนิคำ้แฟชัน่ชัน้น ำทีค่ำปร ีทุกท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิ กบั กำรชอ้ปป้ิงแฟชัน่หรูระดบั

โลกมำกมำย เชน่ Missoni , Benetton , Bruno Magli , Gucci, Louis Vitton , Valentino น ำท่ำน

เดนิทำงกลบัเมอืงเนเปิลสโ์ดยเรอื JETFOIL 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
 เขำ้สูท่ีพ่ักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL ROMA หรอืเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จ็ด  โรม – กรงุเทพ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
09.30 น.  ออกเดนิทำงมำสูส่นำมบนิโรม เพือ่ท ำกำรเช็คอนิ  และรฟัีนด ์ภำษี 

13.55 น. ออกเดนิทำงสูก่รุงเทพฯ   โดยเทีย่วบนิ   TG 945 

 

วนัทีแ่ปด  กรงุเทพ 
05.45 น.  ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตรำคำ่บรกิำร( ทัวร ์8 วนั  บนิ TG  นอนโรงแรม 5 คนื รวมบนิภำยในอติำล ี) 

ผูใ้หญ่  พักหอ้งละ 2 ท่ำน                                          ท่ำนละ  134,600 บำท 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี  1 ท่ำนพักกบัผูใ้หญ่  1 ท่ำน      ท่ำนละ  132,600 บำท 
เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี  1 ท่ำนพักรวมผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   ( มเีตยีงเสรมิ )  ท่ำนละ  121,600 บำท 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี  1 ท่ำนพักรวมผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ( ไม่มเีตยีงเสรมิ ) ท่ำนละ  117,600 บำท 
พักหอ้งเดีย่ว  เพิม่       ท่ำนละ     29,000 บำท  

**** คำ่ภำษีน ้ำมันเชือ้เพลงิ  ณ  วันที ่  20 กรกฎำคม 2561  อำจเปลีย่นแปลงตำมสภำวะตลำดน ้ำมันโลกที่

ประกำศโดยสำยกำรบนิ  ทำงบรษัิทฯ อำจจะตอ้งมกีำรปรับตำมประกำศของสำยกำรบนิ **** 
 

อัตรำนีร้วม 
* คำ่พำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร  * คำ่วซีำ่เขำ้ประเทศอติำล ี
* คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิตำมรำยกำร  * คำ่อำหำรตำมรำยกำร 
* คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  * คำ่ภำษีสนำมบนิทุกแห่ง 

* คำ่หอ้งพักโรงแรม 2 ท่ำนตอ่หอ้ง  * คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 
* คำ่ขนกระเป๋ำเดนิทำง ท่ำนละ 1 ใบ (ไม่เกนิ 30 กก.) 
* คำ่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อัตรำนีไ้มร่วม 
* คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง    

* คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่โทรศพัท,์ ซกัรดี 
* คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7 % จำกคำ่ใชจ้่ำยตำ่งประเทศ   
* ค่ำทปิหัวหนำ้ทัวร ์ซ ึง่ถือเป็นธรรมเนียมในกำรเดนิทำงท่องเที่ยวที่นักท่องเทีย่วทั่วโลกยดึถือ ปฏบิัตติำมกันมำ ตัง้แต่

อดตีจนถงึปัจจุบัน 
 

กำรช ำระเงนิ   
1)  ทำงบรษัิทฯ ขอรับเงนิมัดจ ำกำรจอง  30,000  บำท/ท่ำน 
2)  สว่นทีเ่หลอืช ำระทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงนอ้ย  15 วนัท ำกำร 
3)  ท่ำนทีต่อ้งกำรออกใบเสร็จในนำมนติบิุคคล ตอ้งแจง้พนักงำนขำยทรำบลว่งหนำ้ มฉิะนัน้ ทำงบรษัิทฯ  

ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไม่ออกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ำกบัภำษียอ้นหลงั 
 

กำรยกเลกิ        
-  ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำ  
-  กอ่นเดนิทำงภำยใน 15 วนัท ำงำน บรษัิทฯมคีวำมจ ำเป็นตอ้งหัก 50% ของรำคำคำ่ทัวร ์ 
-  ภำยใน 15 วนัท ำงำนกอ่นกำรเดนิทำง  ถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ทำงบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด  

   ( โดยท่ำนไม่สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้) 
 

หมำยเหต ุ              
1)   รำยกำรท่องเทีย่วและอำหำร อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมหำกมเีหตจุ ำเป็น    
2)  บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนกำรท่องเทีย่ว สำยกำรบนิ และตวัแทนกำรท่องเทีย่วตำ่งประเทศ ซึง่ไม่อำจรับผดิชอบตอ่ควำม
เสยีหำยตำ่งๆ ทีอ่ยู่เหนือกำรควบคมุกำรควบคมุของเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ อำท ิ กำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล เปลีย่นแปลง

ก ำหนดเวลำในกำรตำรำงบนิ ภัยธรรมชำต ิ ฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม  เชน่  กำร
เจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุัตเิหตตุำ่งๆ ฯลฯ  และกำรตอบปฏเิสธกำรเขำ้และออกเมอืง
ของเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้หรอืออกเมอืง  อนัเน่ืองมำจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืเอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืกำรถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ   
3)   ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงหำกผูเ้ดนิทำง ( ผูใ้หญ่ ) จ ำนวนไม่ถงึ 15 ท่ำน 
4)   เมือ่ท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้  หมำยถงึท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขำ้งตน้ 

 
หำกทำ่นใดสนใจซือ้ประกันสขุภำพเพิม่เตมิส ำหรับกำรเดนิทำง 

สำมำรถตดิตอ่พนักงำนขำยไดท้ี ่02-712-5757 

 
 



 

      ใบจองกำรเดนิทำง 

      Unseen South Italy 
          ( ก ำหนดกำรเดนิทำง 16 – 23 ตลุำคม 2561 ) 

 
 

ชือ่____________________________________    นำมสกลุ    _____________________________________ 

บำ้นเลขที_่_______ซอย______________ถนน________________ ต ำบล/แขวง __________________________ 

อ ำเภอ/เขต _______________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_์_______________ 

โทรศัพท_์________________________มอืถอื_________________________โทรสำร______________________           

E-mail_________________________________________ 

           รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล ์ 

(ROP) 

แพอ้าหาร 

ชือ่ - สกลุ ขอ้มูลตดิตอ่ ไมท่านอาหาร 

1 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

2 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

3 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

4 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 
 
        O  www.rhinishtravel.com  O รำยกำรครอบจักรวำลO จดหมำยขำ่วไรน์นชิ   O FACEBOOK   O อืน่ๆ ระบ.ุ............................... 

          

กำรช ำระคำ่มัดจ ำทัวร ์   ทำ่นละ   30,000 บำท 
 

จ ำนวน ….……… ทำ่น   รวมเป็นเงนิ …………………….บำท (…………………………………………………) 

ผูใ้หญ่ จ ำนวน  __________ ท่ำน      หอ้ง SINGLE  __________ หอ้ง 

เด็กพักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน     __________ ท่ำน      หอ้ง TWIN     __________ หอ้ง 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (มเีตยีงเสรมิ)     __________ ท่ำน      หอ้ง TRIPPLE __________ หอ้ง 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไมม่เีตยีงเสรมิ)  __________ ท่ำน 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

โอนเงนิจอง   บจก. ไรนน์ชิ  

ธนำคำรไทยพำณชิย ์   สำขำทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ญัช ี  042-2-75926-9 
 

หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรุณาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่ 0-2392-0670 

1. สลปิธนำคำรถงึ   คณุ……………………………………………… 
2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้ำงบรษัิทไปรับเอกสำรและพำสปอรต์ของทำ่น 
3. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูเ้ดนิทำง 

4. ใบประวัตผิูเ้ดนิทำง 


