
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 เม.ย.66 กรุงเทพฯ – อิสตนับูล (ตุรกี) - วัลเลตตา (มอลตา) พุธ 
05.30 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ เคานเ์ตอร ์S ประตู 9 สายการบิน Turkish Airline เพื่อท าการ

เช็คอิน 

 
หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโคช้, 

จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิดเหตุการณ ์
อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เครื่องไม่ทนั), 
การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ 
หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรมได ้หวัหนา้ทวัร ์มีสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช  าระแล้ว เพราะทาง
บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากใน
รายการทวัร ์หัวหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบ
ได ้

07.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบินที่ TK059  
13.55  น. ถึงสนามบินอิสตนับลู (ตรุกี) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
17.00  น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบินที่ TK1371  
18.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติมอลตา (วลัเลตตา) ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง แลว้น าคณะเที่ยวชม

เมืองที่ไดร้บัการขนานนามว่า เป็นเกาะสวรรคแ์ห่งเมดิเตอเรเนียนนอกจากนีย้งัเป็นเมืองที่
ร  ่ารวยไปดว้ยสถาปัตยกรรมบาโรก ที่องคก์ารยเูนสโกข้ึน้ทะเบียนไวห้ลายแห่ง 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  



 

น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta **** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 เม.ย.66 มอลตา (วัลเลตตา) – St. John Church –  Old town พฤหัสบด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองที่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเกาะสวรรคแ์ห่งเมดิเตอเรเนียน นอก

จากนียังเป็นเมืองที่ร  ่ารวยไปดว้ยสถาปัตยกรรมบาโรก ที่องคก์ารยูเนสโก้ขึน้ทะเบียนไว้
หลายแห่ง น าเที่ยวชมภมูิภาคที่เกา่แกท่ี่สดุของ Grand Harbour หรือที่รูจ้กักนัในชื่อ Three 
Cities อนัมี 3 เมืองสวย Cospicua,Vittoriosa และ Senglea จุดแวะแรกของเราคือการชม
สวน Gardjola ใน Senglea ชมทิวทัศน์อันตระการตา เมือง คอสปิกัว (Cospicua) หรือ 
Bormla สรา้งขึน้ระหว่างศตวรรษที่ 16-17 เป็นสถานที่หลบภัยและป้อมเฝ้าระวังศตัรูแลว้
พฒันาใหก้ลายเป็นเมืองท่าและอู่ต่อเรือท่ีใหญ่สดุแห่งหน่ึงในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนแต่ไดร้บั
ความเสียหาในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง เหลือเพียงโบสถโ์ดมแห่งโมสตา (Rotunda of 
Mosta)300 คนก า ลังสวดมนต์ในโบสถแ์ห่งนีโ้ชคดีที่ระเบิดไม่ท างานจึงขึน้ชื่อเรื่องความ
ศักดิ์สิทธ์ิมากที่สุดนับแต่เหตุการณ์ครัง้นั้นชมเมือง Vittoriosa หรือที่เรียกว่า Birgu ในปี 
ค.ศ. 1532 อศัวินแห่งเซนตจ์อหน์ไดเ้ขา้มาตัง้รกรากที่นี่ ศูนยก์ลาประวตัิศาสตร์เก่าแก่รูจ้กั
กันในชื่อคอลลัคคิโอ และโบสถ์ เซนตล์อวเ์รนซ ์โบสถ์ที่สวยงามแห่งนี ้สามารถมองเห็น
บริเวณท่าเรือซึ่งเป็นสถานท่ีหลกัในการคา้ขายในสมยัยุคอศัวิน น าคณะไปที่ท่าเรือเพื่อขึน้
เรือ Dghajsa ซึ่งเป็นเรือมอลตาแบบดัง้เดิม (Water Taxi) มานานหลายศตวรรษจนถึงวัล
เลตตา เขา้สู่ย่าน Upper Barraka ที่สวยงามตระการตา 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

บ่าย เที่ยวชมเมือง วัลเลตตา เมืองหลวงที่มีป้อมปราการที่อายุนอ้ยที่สุดและสรา้งขึน้ไม่นาน
หลังจากการลอ้มครัง้ใหญ่ในปี 1565 เพื่อต่อตา้นพวกออตโตมาน เที่ยวชมสวน Upper 
Barraka ชื่นชมทัศนียภาพของ Grand Harbour ที่มีป้อมปราการอันงดงาม เดินเที่ยวชม
เมือง ระหว่างทางผ่าน Castille Place และ Merchants Street ชื่นชมความสวยงามของ
ส่ิงก่อสรา้งในสถาปัตยกรรมบาโรกของ Auberges และ Palazzi น าท่านชมภายในของ
มหาวิหาร St. John's เป็นหนึ่งในอาคารที่ส  าคัญที่สดุในประวัติศาสตร ์ชมผลงานชิน้เอก
ของ Carravaggio 'The Beheading of St. John' ซึ่งถือเป็นงานที่ส  าคญัที่สุดของเขาทาง
ตอนใตข้องกรุงโรม เลาะเลียบไปตามถนน Republic Street ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการคา้หลัก
ของเมือง เรียงรายดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่งขึน้ Palace Square พระบรมมหาราชวงั
ที่โอ่อ่าตระการตาสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวที่ไดม้าเยือน 

 



 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta **** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 เม.ย.66 กาะโกโซ - Ggantija Temple – บ่อเกลอื - ป้อมปราการแห่งโกโซ ศุกร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ New Fast Ferry เพื่อข้ามสู่เกาะโกโซ (Gozo) เพียง 45 นาที  

เรือน าท่านเดินทางถึงเกาะโกโซ เสน่หข์องเกาะแห่งนีค้ือ ความรื่นรมยข์องชนบทที่เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มการผสมผสานระหว่างจดุชมววิสถานท่ีทางประวตัิศาสตร ์วฒันธรรมทอ้งถิ่น  
และอาหาร น าท่านชม Ggantija Temple ซึ่งเป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโก และ ถือว่า
เป็นหน่ึงในอนสุรณส์ถานหินขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สดุในโลกที่มีอายุกว่า 5500 ปี แวะชมถ า้ 
Calypso Cave Belvedere ทศันียภาพอนังดงามของหาดทรายสีแดง อ่าว Ramla และ หบุ
เขาอันเขียวชอุ่ม ชมบ่อเกลือ Xwejni บ่อเกลือที่ได้ผลิตผลจากธรรมชาติ แล้วไปชมจุด
ถ่ายภาพที่งดงามที่สดุแห่งหน่ึงของเกาะ อ่าว Dwejra นอกจากนีย้งัเป็นท่ีชื่นชอบส าหรบันกั
ด าน า้อีกดว้ย อ่าว Xlendi ที่มีชื่อเสียง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าชมสถานที่ที่โดดเด่นที่สุด 'The Citadel' เมืองที่มีป้อมปราการขนาดเล็กแห่งนี ้ครอง

ความสงู เหนือ Victoria เมืองหลวง ผูค้นอาศยัอยู่ตัง้แต่ยคุส ารดิ ชมเคา้โครงอนังดงามของ  
สถาปัตยกรรมยุคกลาง ขึน้ทศันียภาพอนัน่าอศัจรรยข์องทเกาะและชายฝ่ังทะเลทางเหนือ
ของมอลตา ไดเ้วลาเดินทางกลบัวลัเลตตา 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Grand Hotel Excelsior Malta **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
08 เม.ย.66 Blue Grotto - Hagar Qim - หมู่บ้านชาวประมง Marsaxlokk - Rabat และเมืองยุค

กลาง Mdina 
เสาร ์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าคณะเที่ยวทางใตข้องเกาะ ถ า้บลูกรอตโตเบลเวเดียร ์ เพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีน่า

ตื่นตาตื่นใจของ 'Il-Hnejja' หมายถึง 'The Arch' ในภาษามอลตา ไดร้บัการตัง้ชื่อโดยทหาร
ชาวองักฤษที่คิดวา่มนัคลา้ยกบั Grotta Azzurra (The Blue Grotto) ใน Capri ซุม้โคง้
ประตสูงู 30 เมตรและเป็นหนึ่งในถ า้มากมายที่เรียงรายอยูต่ามแนวชายฝ่ังที่สวยงามแห่งนี ้
ล่องเรือในถ า้บลกูรอตโต ้ ส ารวจความงามอนัน่าทึ่งของสิ่งมหศัจรรยท์างธรรมชาตินี ้ และ
เป็นแหล่งของสิง่มีชวีิตใตท้ะเลเรอืงแสง ในถ า้สงู 140 ฟตุ ประกอบดว้ยถ า้หกแห่งที่
แกะสลกัโดยการซดัเกาะจากธรรมชาติ ถ า้สีฟา้เป็นถ า้ที่ใหญ่ที่สดุและน่าประทบัใจที่สดุ น า้
ดเูหมือนสีโคบอลตเ์มื่อทอ้งฟา้สะทอ้นจากพืน้ทรายสีขาว ถ า้เปล่งประกายทัง้กบัเงาสะทอ้น
ของทะเลสีฟ้า และสีสม้ สีม่วง และสีเขียวของแรธ่าตตุ่างๆ ที่มีอยู่ในโขดหิน (ขอสงวน
สิทธิ์ในการกรณีทีท่ะเลแปรปรวน มีคลื่นลมแรงและช่วงทีมี่น ้าทะเลหนุน) น าชม 
Hagar Qim Archeological โบราณสถานท่ีเก่าแก่สรา้งจากหินขนาดใหญ่และหนกัที่สดุใน
หมู่เกาะมอลตา บางแผ่นมีน า้หนกัถึง 20 ตนั โบราณสถานแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต ่ 3300 ปี
ก่อนครสิตกาล จากนัน้เดินทางสู ่Marsaxlokk หมู่บา้นชาวประมงที่สวยงามบนชายฝ่ังทาง
ใตโ้ดดเด่นดว้ยอาคารสถาปัตยกรรม และเรือประมงพืน้บา้นสีสนัสดใสที่รูจ้กักนัในชื่อ'ลซูซู' 
ตลาดทอ้งถิ่นเล็กๆ ตัง้เรยีงรายอยู่รมิทะเล 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย น าเทีย่วชมเมืองเกา่ของราบัต เดินผ่านถนนแคบ ๆ ไปยงัศนูยก์ลางที่โบสถเ์ซนตป์อล 

อนัโอ่อ่ามองเห็นจตัรุสั ราบตั กลา่วไดว้่าตน้ก าเนิดของศาสนาครสิตม์อลตาเริ่มจากที่นี่ในปี 
ค.ศ. 60 อคัรสาวกเซนตป์อล เคยอยู่หลงัจากเรืออบัปางบนเกาะเยี่ยมชม St. Paul's 

 



 

Grotto ซึ่งว่ากนัว่าเป็นท่ีพ านกัของ St. Paul แลว้เดินทางต่อไปยงัเมือง Mdina ในยคุกลาง 
Mdinaสรา้งขึน้บนท่ีราบสงูใจกลางเกาะ อาคารสไตลบ์าโรกเกา่แก่ของเมือง โบสถ ์ และ
ก าแพงป้อมปราการอนังดงามขนานเสน้ขอบฟ้า Mdina ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของมอลตา
จนกระทั่งเมืองValletta ในปัจจบุนัถกูสรา้งขึน้ในปี 1566 มชีื่อเรียกมากมายรวมถึง Melite 
(การยึดครองของชาวโรมนั), Medina (การยดึครองของชาวอาหรบั), Citta Notabile และ 
CittaVecchia (หลงัจากสรา้ง Valletta) สมัผสัประสบการณแ์ละเพลิดเพลินไปกบัเมืองนีไ้ด้
อย่างแทจ้รงิคือการเดินเทา้ ส ารวจตรอกซอกซอยที่แปลกตา ถนนแคบ อาคารโบราณ และ
ทศันียภาพอนัน่าทึง่อนัไกลโพน้จากก าแพงป้อมปราการสงู 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta **** หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
09 เม.ย.66 วัลเลตตา – Ferry ข้ามสูเ่กาะซิซิลี - โมดกิา – รากูซ่า - อะกรีเจนโต อาทติย ์
05.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
06.30 น. High Speed Catamaran (Club class) น าคณะเดินทางสู่เมือง Pozzallo ทางตอนใตข้อง

เกาะซิซิลีเดินทางสู่ โมดิกา - Modica ตัง้อยู่ในพืน้ที่ วาล ดิ โนโต ตวัเมืองแบ่งออกเป็นสอง
เมื อ ง  Modica Alta (Upper Older Modica) แ ล ะ  Modica Bassa (Lower Modica) 
โมดิกา้ทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันดว้ยทางเดินบันไดโมดิกาเป็นที่รูจ้ักในดา้นสถาปัตยกรรม
บาโรกที่ งดงาม และถูกก าหนดใหเ้ป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกพรอ้มกับเมืองอื่น ๆ 
อีก 7 เมือง ขนมขึน้ชื่อของเมืองนีค้ือ ช็อกโกแลตของโมดิกา้ เป็นช็อกโกแลตชนิดพิเศษที่
ผลิตในท้องถิ่น สูตรช็อกโกแลตที่นี่ได้รับแรงบันดาลใจจากสูตร Aztec โบราณส าหรับ 
Xocolatl 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางต่อสู่ Ragusa เมืองเก่าที่มีเสน่ห ์Ragusa Ibla เที่ยวชมเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สดุ

แห่งหน่ึงในซิซิลี รากซูา ท าใหผู้ม้าเยือนตอ้งตื่นตะลงึกบัสถาปัตยกรรมแบบบาโรก Ragusa 
ในวันนีม้ีมาตัง้แต่ปี 1693 เพราะในปีนั้น Ragusa พรอ้มดว้ย Noto, Modica, Scicli และ
Catania ถูกถล่มดว้ยแผ่นดินไหวรา้ยแรง การสรา้งเมืองใหม่จึงเกิดขึน้ ปัจจุบนัคือรากูซาซู
พีเรียร ์ในขณะที่อีกครึง่หนึ่งของประชากรตัดสินใจที่จะสรา้งใหม่บนพืน้ที่เดิม บนสนัเขาที่
กน้หุบเขา ซึ่งปัจจุบันรูจ้ักกันในชื่อรากูซา อิบลา Ragusa เปรียบเปรยเป็นเมืองหลวงแห่ง
อาหารของซิซิลี เป็นเมืองมรดกโลก และอาคาร 18 แห่งไดร้บัการคุม้ครองโดยการอุปถัมภ์
ของ UNESCOจากนั้นเดินทางสู่อากรีเจนโต เมืองที่ไดร้บัการขนานนามว่า “เมืองที่งาม
ที่สดุของมวลมนษุย”์ เคยรุง่เรืองอย่างสงูสดุในศตวรรษที่ 5 มีการสรา้งหมู่วิหารอนัอลงัการ
เป็นสง่าอยู่ในหบุเขาที่เรียกกนัว่าValley of the Temples 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Hotel Foresteria Baglio Della Luna ****   



 

หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 เม.ย.66 อะกรีเจนโต – แวลเล่ย ์ออฟ เทมเปิล - ปาแลรโ์ม จันทร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เที่ยวชมโบราณสถานอันยิ่งใหญ่ แวลเล่ยอ์อฟเดอะเทมเปิล ชมเตมปิโอ เดลลากอง

การเ์ดีย วิหารท่ีอนุรกัษ์ไวด้ีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก และเตมปิโอ ดิโจเว วิหารบูชาเทพเจา้
ซุส สรา้งดว้ยศิลปะแบบดอริก และเตมปิโอดิจูโนเนวิหารบูชาเทพีจูโน (เฮรา) ท่ีท่านจะเห็น
วิวทิวทศันข์องหบุเขาอนังดงาม 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. เดินทางต่อสู่ ปาแลรโ์ม เป็นทั้งเมืองเอกและเมืองท่าของเกาะซิซิลี เกาะกลางทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียนที่เชื่อมระหว่างโลกตะวนัออกและตะวนัตกเขา้ดว้ยกนัอีกทัง้เคยเป็นศูนยก์ลาง
ของโลกยุคโบราณ มีทัง้โบราณสถานแบบคลาสสิค และแบบแขกมัวรใ์นยุคศตวรรษที่ 10 
ปาแลรโ์มไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก รองจากคอนสแตนติโนเปิล อีกทัง้
ยงัเป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมอีก200 ปี จากการเขา้ยึดครองพวกนอรม์นั ท าใหเ้มืองนีง้าม
สง่าที่สดุแห่งหน่ึงของยโุรป 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม NH Palermo **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
11 เม.ย.66 ปาแลรโ์ม – เทาอารมน่ิา - นาซอส อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมศูนยก์ลางของเมืองที่ปาลาซโซ เดนอรม์ันนี ปราสาทอันงดงามเป็น

มรดกตกทอดจากพวกนอรม์ัน ซึ่งเคยเป็นที่ตัง้ของรฐับาลซิซิลีมาก่อน ภายในมีห้องหับ
ต่างๆสวยงามไปดว้ยภาพโมเสกที่มีอิทธิพลของตะวันออกเขตเมืองเก่าอยู่ที่ถนนวิตตอริ
โอเอ็มมานูเอล ประดับไปดว้ยน า้พุแบบบาร็อคและอนุสาวรียต์ัง้อยู่เป็นระยะ ชม  โบสถ์
มารต์อรานา ตกแต่งดว้ยศิลปะไบแซนไทน์และโบสถซ์านกาตัลโดสถาปัตยกรรมของ
แขกมัวรท์ี่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี นอกจากนีย้ังมี  วิลล่าจูเลีย สวนสวยที่ตกแต่ง
แบบอิตาลีแท ้ใหค้วามรม่รื่นและน่าชมเป็นอย่างยิ่ง  

 



 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.00 น. เดินทางต่อสู่เมืองเทารมิน่า เมืองตากอากาศชายฝ่ังทะเลไอโอเนียน มีภูเขาไฟเอ็ตน่า ตัง้

ตระหง่านอยู่ดา้นหลงั ภูเขาไฟแห่งนีม้ีความสงูถึง 3,323 เมตร บนยอดปกคลมุไปดว้ยหิมะ
และเป็นหนึ่งในภเูขาไฟเพียงไม่ก่ีแห่งในโลกที่ยงัคกุกรุน่ 

 
 

 จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสู่เมืองกาเซอตา้  เมืองหลวงของแควน้คมัปาเนีย 
ศนูยก์ลางการเกษตร และอตุสาหกรรมของแควน้ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม RG Naxos Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 เม.ย.66 น่ังเคเบิล้คาร ์สู่ภูเขาไฟเอต็นา - เทีย่วเมืองสวย เทาอารมน่ิา – กาตาเนีย - บินสู่
บารี 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่สถานี Funivia dell'Etna บนความสูง 1,923 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล

Cable Car อันทันสมัยน าคณะไปยงัที่สถานีบนภูเขาที่ความสูง 2,500 เมตร ในเวลาไม่ก่ี
นาทีชมทิวทัศน์ของความงามที่หาที่เปรียบมิได้จากระเบียงแบบพาโนรามาของชมหลุ
อุกกาบาตและร่องรอยการปะทุของภูเขาไฟกล่ินเถา้ลาวากับฉากหลังของทะเลคาตาเนีย
สมัผสักบัประสบการณอ์นัน่าประทบัใจ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าคณะเที่ยวชมเมือง เทาอารมิน่า (Taormina) ไข่มกุแห่งทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน อนัเป็น

จิตวิญญาณที่แท้จริงของซิซิลี เกอเธ่ เคยกล่าวยกย่องว่า “เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของ
ธรรมชาติและศิลปะ” เทาโอรม์ินาตัง้อยู่บนแหลมหินสงูเหนือทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ไดร้บัความนิยมมากที่สดุในซิซิลีมากว่าสองรอ้ยปี อาคารยุคกลางที่ไดร้บัการบูรณะอย่าง
สวยงามทิวทัศนอ์ันตระการตา นกัท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยี่ยมชมโรงละครกรีก-
โรมัน เดินเตร่ไปตามถนน Corso Umberto I สัญลักษณ์ของประวัติศาสตร ์ที่ไดร้บัการ
อนุรักษ์ไว้อย่างดี  PalazzoCorvaja สถาปัตยกรรมของที่นี่ เป็นการผสมผสานที่ลงตัว
ระหว่างอาหรบั นอรม์นั และโกธิกรวมถึงเชิงเทิน หนา้ต่างที่ปดูว้ยกระเบือ้ง และสนามหญา้
ที่ร่มรื่น ชื่นชมทัศนียภาพอันน่าทึ่งของ Mount Etna และดื่มด ่ากับบรรยากาศเมดิเตอรเ์ร
เนียนตามแบบฉบับ ถนนที่คดเคีย้วซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์และรา้นอาหาร ท าใหเ้ป็น
สถานท่ีพกัผ่อนที่สมบรูณแ์บบ แลว้เดินทางสู่คาตาเนีย 

 

19.45 น. ออกเดนิทางสู่เมืองบารี โดยสายการบินไรอนัแอร ์เทีย่วบินที ่FR 6190  
20.55 น. ถึงสนามบินบารี เมืองหลวงของแควน้ปเูกลียและเป็นหนึ่งในเมืองที่โดดเด่นที่สดุในอิตาลี

ตอนใต้ผสมผสานความงดงามริมทะเลกับเสน่ห์ทางประวัติศาสตร ์นอกจากนี ้ เมือง
มหาวิทยาลยัแห่งนีซ้ึ่งเป็นท่าเรือส าราญที่ส าคญัในทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนยงัมีชื่อเรื่องเมือง
เก่าแก่ที่มีโบสถ ์ลานโล่งที่สวยงามนอ้ยคนจะรูจ้กั 

 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Hotel Excelsior Bari **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  



 

พรอ้มรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 เม.ย.66 หมู่บ้านกระโจม Alberobello – Lunch @ The Grotta Palazzese restaurant  
- มาเตร่า 

พฤหัสบด ี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. น าท่านสู่หมู่บา้นกระโจม Alberobello หมู่บา้นเก่าแก่ รูปทรงแปลกตามีวิวฒันาการ การตัง้

ถิ่นฐานของคนแถบ Greece, Egypt, Sardinia and Sicily รอบๆทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน
Alberobello มีมาตัง้แต่ราวศตวรรษที่ 14-15 วัสดุที่ใชส้รา้งบา้นลว้นมาจากธรรมชาติใน
ทอ้งถิ่นและการก่อสรา้งง่ายๆ ไม่สลบัซบัซอ้น ท่าน Count of Conversano ออกกฎใหก้าร
ก่อสรา้งในยุคนั้น ใช้หินเรีย  ซ้อนกัน โดยไม่ใช้ปูนก่อเพื่อให้ง่ายต่อการรือ้ถอน และ
หลีกเล่ียงการเสียภาษี 
 

 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ The Grotta Palazzese restaurant ร้านอาหารสไตล ์
Cave อันโดดเดน่และหรูหรา กับเมนูมือ้พิเศษ 
 

 

บ่าย เดินทางสู่เมืองมาเตรา (Matera) เมืองมรดกโลก ที่ปรากฏในหนงัเจมส ์บอนด ์“No Time to 
Die” เป็นฉากแรกของการเริ่มตน้เรื่อง เมืองมรดกโลกทางตอนใตข้องประเทศอิตาลี ปรากฏ
หลักฐานของการมีคนอยู่อาศัยมากกว่า 9,000 ปี แมใ้นยุคหนึ่งเมืองเคยไดร้บัการขนาน
นามว่าเป็น ‘ความอปัยศของอิตาลี’ แต่ทว่าในวนันีเ้มืองกลบัมาโด่งดงัเป็นท่ีจบัตาในฐานะ
เมืองท่องเที่ยวสดุรอ้นแรง 
 

 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม Hotel Dimora del Monaco **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14 เม.ย.66 มาเตร่า - ซอเรนโต้ – เกาะคาปรี – ถ า้บลูกร็อตโต ้ ศุกร ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมือง ซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มตีวัเมืองเรียงรายตามแนว

ของผาหินสงูทวิทศันส์วยงามเหล่านีไ้ดส้รา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวจนเป็นเมือง
ตากอากาศที่มชีื่อเสียง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าคณะลงเรือ Jet สู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศ

ของบคุคลส าคญัๆ มาชา้นานซึ่งรายไดห้ลกัของเกาะนีม้าจากอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 
**หากสภาพอากาศเอือ้อ านวย จะน าคณะเปล่ียนลงเรือเล็กไปชมถ า้บลูกรอ็ตโต ้ท่ีมีความ
งดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในโลก ถ า้น า้ลอดที่มีการกระทบของแสงกับน า้
ทะเลสีคราม ท าใหภ้ายในบรเิวณถ า้ประกายไปดว้ยแสงสีน า้เงินจึงเป็นท่ีมาของชื่อดงักล่าว 
(ทัง้นีก้ารเขา้ชมภายในถ า้ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศในแต่ละวนั) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสูท่ีพ่ัก HOTEL LA PALMA หรือเทยีบเท่าในระดบัเดียวกัน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
15 เม.ย.66 เกาะคาปรี - ถ า้บลกูร็อตโต-้ นาโปลี - เดนิทางกลบั เสาร ์
08.00  น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

**โปรแกรมชมถ า้บลกูรอ็ตโตใ้นกรณีที่ วนัท่ี 10 ของการเดินทางสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย 
จะมาจดัเป็นช่วงเชา้แทน** 
น าท่านเที่ยวชมชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตัง้รกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนยก์ลาง

 



 

ของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ รา้นรวงเปิดใหบ้ริการนกัชอ้ปป้ิง
ไดเ้ลือกสรร  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 กลบัสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี โดยเรือ Jet ที่ใหค้วามสะดวกสบายและปลอดภยัสงู รถโคช้รอรบั

คณะแลว้เดินทางสู่สนามบิน 
 

17.00 น. รถส่งคณะที่สนามบินเพื่อท าการเช็คอิน  
19.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline โดยเที่ยวบินที่ TK 1880  
22.55 น. ถึงสนามบินอิสตนับลู รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
16 เม.ย.66 เดินทางกลับถึงประเทศไทย อาทติย ์
01.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline โดยเที่ยวบินที่ TK 068  
15.25 น. คณะเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  
 
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจัด
โปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณค์รบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทาง
เท่าน้ัน) 

 
PPEERRIIOODD  

TToouurr  FFaarree  
AAdduulltt  

CCHHIILLDD    
      55--1122  YYrrss..  

WWiitthh  BBeedd  

CCHHIILLDD    
22--44  YYrrss..  
NNoo  BBeedd  

SSiinnggllee  
SSuupppplleemmeenntt  

NNOO  TTiicckkeett  
AADDLL  //  CCHHDD  

**05 - 16 เม.ย. 2566** 189,000.- 170,000.- 151,000.- 27,000.- -50,000.- 
-37,000.- 

ค่าทวัรร์วม : 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
✓ ค่าบรกิารจากหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามโปรแกรม 15-19 ท่าน หวัหนา้ทวัร ์1 คนและ 20-24 ท่าน หวัหนา้ทวัร ์2 คน 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป, เรือไฮสปีดเฟอรร์ี่ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้สถานท่ีตามระบใุนโปรแกรม 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอยีด

แนบทา้ยในหวัขอ้ “โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)” 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คดิอตัรา 2 ยโูรต่อทา่น / วนั 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่สาธารณรฐัอิตาลี (เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 
บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถงึค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไมเ่กิน 
150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
ค่าทวัรไ์ม่รวม 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง เราจะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนั

การเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ ำล่วงหน้ำ 50,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วนั
นับจำกวนัทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 
30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดย
ไม่มีเงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้



 

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ี่
ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไมน้่อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 40% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทาง
บรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์
ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียน

แอรไ์ลน ์100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วันที ่ 14 กันยายน 2561 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพิ่มที่ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรบัพกั 1 

ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 



 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หาก
ท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานที่เขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดใหแ้ก่ทา่น  
เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนั
เดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบิน 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึง่จะ
รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศอติาลี ใช้เวลาย่ืนประมาณ 16 วนัท าการ 

(การขอวีซา่ประเทศอิตาลีผูเ้ดินทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซี่าประเทศอิตาลี)   
เดอะพลาซ่า ชั้เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยนูิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจรุีสแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯน 4 ยนูิตที่ 404 และ 405 อาคารจามจรุีสแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ
เชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว(ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส , หย่า  
 ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบรบิรูณ ์  และกรณีที่ผูเ้ดินทางอายเุกิน 18 ปีบรบิรูณ ์ แต่ยงัคงสถานะเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 

และมีบิดาหรือมารดาเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยให ้
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักดัที่ท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนใน

ปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนดลา (หนังสือรับรองการท างานทีย่ื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกนิ 30 วัน)   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบยีนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 3  เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 สเตทเม้นท ์ มีอายุไม่เกนิ 15 วันจากวนัย่ืนค าร้องวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากทีแ่สดงยอดเงนิล่าสุดไม่เกนิ 7 วนั 
โดยไม่มีข้อยกเวน้ใดๆทัง้สิน้ในกรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัวต้องท าหนังสอืรับรองทางการเงนิจาก



 

ธนาคาร (Bank Certificate Sponsor โดยระบุชื่อผู้ออกค่าใชจ่้ายให้) ทัง้นีค้วรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี
จ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไมเ่ดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา 
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือรบัรองค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***
สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบรษิัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ พรอ้มส าเนาบตัร
นกัเรียน/นกัศกึษา   

 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้ง
ไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกับอกีท่านหนึ่งได ้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม 
ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวซี่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิัท ฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง    
และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


