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“HIGHLIGHT” 
 

 กรุงโรม (Unesco) มหานครแหง่ความยงิใหญ ่ศูนยก์ลางอาํนาจจกัรวรรดโิรมนัในอดตี 
 ชมสุดยอดสถานททีอ่งเทยีว ใน นครรฐัวาตกินั 

 จติรกรรมฝาผนงั THE LAST JUDGEMENT ของศลิปินดงัระดบัโลก 
 ชม โคลอสเซยีม 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลก และ ประตชูยัคอนสแตนตนิ 
 ตามรอยหนงั AQUAMAN ณ เกาะซซิลิ ีเมอืงทมีตีํานานเกยีวกบัเหลา่เทพกรกี 

  สถานททีอ่งเทยีวชนันําของอติาลแีละของยโุรป  ปาแลรโ์ม    
 ทราปาน ีเมอืงทมีชีอืเสยีงในการตกปลาทนูา่และผลติเกลอืมาตงัแตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั 

 นงักระเชา้ไฟฟ้า ชม เอรเิช่  เมอืงโบราณสมยัยุคกลาง  
 ชมสดุยอด วหิารดอรกิแหง่ซาเคสตา้ (Unesco) แหง่กรกีโบราณ และ อฒัจนัทรเ์กา่แก ่  

 พกัผอ่น เซฟาล ู เมอืงชายฝงัทางตอนเหนอืของเกาะซซิลิ ี
 ชมอารยธรรมกรกีทยีงัหลงเหลอือยู ่ ทอรม์นิา 

 ตนืตาตนืใจกบัการนงักระเชา้ไฟฟ้า ชม ภเูขาไฟเอตนา(Unesco) ทยีงัคกุรุน่ 
 เยอืนเมอืงแหง่ชา้ง คาตาเนยี ชายฝงัทศิตะวนัออกของทะเลไอโอเนยีน   

 ซรีาควิซ ์เมอืงเกา่แกอ่ายุ 2,700 ปี และ อทุยานประวตัศิาสตรซ์รีาควิซ ์(Unesco) 
 วลัเลตตา(Unesco) เมอืงหลวงเกา่แก ่หลากวฒันธรรม แหง่ประเทศมอลตา 

 ชมความอลงัการของ พระราชวงัแกรนดม์าสเตอร ์
นงัเรอืเฟอรร์ ีชม ตํานานแหง่เกาะโคโซอนัสวยงาม และความยงิใหญข่องป้อมวคิตอเรยี 

 เยยีมหมูบ่า้นเสมอืนจรงิของ ป๊อปอาย กะลาสกีลา้มโต 
– อาหารหลากหลาย ไทย ทอ้งถนิ และจนี –  

– พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทุกคนื – 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  

.  น.  บริษัทฯ ขอเชญิท่านทจีุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชนั  ประตูทางเข้าเลขที  

เคาน์เตอร ์U สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ ( TURKISH AIRLINES)   เจ้าหน้าทขีองบรษิทัฯ รอ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขนึเครอืง...      

.  น. 

 

เหินฟ้าสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK069  

(ใชเ้วลาบนิโดยรวม 11 ชวัโมง)    

วนัทีสอง สนามบินอิสตันบูล (แวะเปลียนเครือง)  – กรุงโรม (Unesco)  – รฐัวาติกัน – มหาวิหาร

นักบุญเปโตร – พิพิธภณัฑ์วาติกัน  – โบสถ์ซิสทีน – ย่านบนัไดสเปน – โคลอสเซียม &

ประตูชยัคอนสแตนติน – เขตเมืองเก่า  

.  น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพือแวะเปลียนเครือง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง  DUTY FREE  

หมายเหตุ : เนืองจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันันเมอืเครอืงลงจอดแล้ว.....รบกวนผูเ้ดนิทาง

ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัร์อยู่บนเครอืงก่อน  เพอืทหีวัหน้าทวัร์จะไดนํ้าท่านลงจากเครอืงพรอ้มๆ

กนั ไปขนึรถต่อไปยงัอาคารสําหรบัผูโ้ดยสารต่อเครอืง เพอืป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   
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.  น. ออกเดินทางต่อสู่  กรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เทยีวบินท ี

TK1861  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 2 ชวัโมง 40 นาท)ี   

.  น. เมอืเครอืงบินสมัผสัขอบฟ้า นําท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศอิตาลี คณะเดนิทางถึง สนามบิน 

ฟีอูมีชีโน (FIUMICINO AIRPORT)  แห่งกรงุโรม (Rome) เมอืงหลวงทยีงิใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนั

และเมอืงทใีหญ่ทสุีดของอติาล ีทมีทีงัความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกนัอย่างกลมกลืน 

และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า ,  ปี (เวลาท้องถินช้ากว่าเวลาของประเทศไทย  

6 ชวัโมง) นําท่านผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  รบักระเป๋าสมัภาระ  ผ่านกรมศุลกากรเป็นที

เรยีบร้อยแล้ว ทางหวัหน้าทวัร์และมคัคุเทศน์ท้องถนิจะนําคณะขนึรถปรบัอากาศเข้าสู่ ตวัเมือง  

แลว้พาท่านเทยีวชม  กรงุโรม ทถีูกแบ่งออกเป็น  ส่วน สถานทสีาํคญั และเมอืงเก่าโรมนัจะอยู่ทาง

ฝังขวาของแม่นํา ส่วนฝังซ้ายเป็นรฐัวาตกินั และเขตทราสเตเวเร (Trastevere) ซงึเป็นทอียู่อาศยั

ของผูม้ฐีานะ ปัจจุบนัเป็นแหล่งรา้นอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆทนัสมยั...  

เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่  นครรฐัวาติกนั (State of the Vatican City)  ประเทศเอกราชหรอืรฐัอสิระที

เล็กทีสุดในโลก เพอืชมความยงิใหญ่และงดงามตระการตาภายในของ  มหาวิหารนักบุญเปโตร 

(St. Peter's Basilica) ซึงเป็นสงิก่อสร้างทใีหญ่และสําคญัทสีุดของรฐั เป็นสถานทศีกัดสิทิธ์ของ

พระศาสนจกัรโรมนัคาธอลิกทมีีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก ได้รบัการออกแบบโดยไมเคิลแองเจโล 

(Michelangelo)  ไฮไลท์ : เข้าชมพิพิธภณัฑ์วาติกนั (Vatican Museums) ซึงเป็นทีรวบรวม

ผลงานทางศิลปะทีหาชมได้ยาก นอกจากนียังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลกัแบบ

คลาสสกิ และงานของนักวาดภาพคนสําคญัๆ ของอิตาลีในสมยักลางและสมยัเรอเนสซองส์ อาท ิ

จ็อตโต (Giotto),ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico),ฟิลิปโป ลิปปี(Filippo Lippi)  ไฮไลท์ : แวะชม 

โบสถซิ์สทีน (Sistine Chapel) ซงึเป็นผลงานของไมเคลิแองเจโลทวีาดภาพเขยีนสเีฟรสโกท้โีด่งดงั

ทสีุดของโลกคอื THE LAST JUDGEMENT   
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 จากนัน นําท่านสู่ ย่านบนัไดสเปน (Spanish Steps) บนถนนคอนดอตติ ย่านช้อปปิงขนึชอืของ

อติาล ีบนัไดสเปน เป็นบนัไดทกีวา้งและยาวทสีุดในทวปียุโรป มขีนับนัไดทงัหมด  ขนั ลอ้มรอบ

ไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัสวยงามแลว้จตุัรสัแห่งนียงัต่อตรงกบัถนน Via Condotti ทเีตม็ไปด้วยร้าน

แบรนด์เนมมากมาย ทัง Amarni,Valentino,Versace,Fendi,Ferragamo,Cartier,Bulgari เป็นต้น 

ไ ฮ ไ ล ท์  :   พ า ท่ า น เ ดิ น  เ ก็บ ภ า พ ค ว า ม ยิ ง ให ญ่ บ ริ เ ว ณร อ บ น อก ข อง ส น า ม กีฬ า 

โคลอสเซียม (Colosseum)  ใน  สิงมหศัจรรยข์องโลก อดตีสนามประลองการต่อสูท้ยีงิใหญ่

ของชาวโรมันทีสามารถจุผู้ชมได้ถึง ,  คน ชม ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of 

Constantine) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ ผ่านชมอนุสาวรียพ์ระเจ้าวิคเตอร ์ เอม็มานูเอล็    

 
 ต่อด้วยผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัที “โรมนัฟอรมั” เก็บภาพความ

สวยงามของ นําพุเทรวี  (Trevi Fountain) งานประติมากรรมของเทพนิยายกรกี  เรมิเป็นทรีู้จกั

และมชีอืเสยีงจากภาพยนตร์เรอืง “Three Coins in the Fountain” นักท่องเทยีวเชอืกันว่า หาก

ท่านโยนเหรยีญลงในนําพุแห่งนีแล้ว ท่านจะได้กลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีครงั...จากนันนําคณะท่านฯ

เดนิทางไปชม ช่อง “โอคูลูส” หรือดวงตาแห่งสวรรค์  คือ ช่องแสงซงึเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่

ตรงกลางหลังคาโดมของ วิหารแพนธีออน (Pantheon) ภายในวิหารยังเป็นทีฝังพระศพของ

กษตัรยิ์วคิเตอร์ เอมมานูเอลท ี2 และราฟาเอล ศลิปินชอืก้องโลกอกีด้วย สถาปัตยกรรมเหล่านี

ล้วนได้รบัการขนึทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยเูนสโกในปี ค.ศ.  

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคาร   

คาํ  พกัคา้งคนื  ณ  BEST WESTERN HOTEL PRESIDENT,ROME  หรือเทียบเท่า  ดาว (คืนที )  

วนัทีสาม โรม – สนามบินฟีอมูชีีโน – บินภายใน (สู่) ปาแลรโ์ม – ชมเมือง – จตัุรสัเปโตรเรีย – ย่านเมือง

เก่า – ประตูเมือง –  อิสระช้อปปิง  

เชา้ อรุณสวสัด.ิ....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  

.  น. จนได้เวลาอนัสมควร...นําท่านเดนิทางสู่  สนามบินฟีอูมีชีโน  อีกครงั เพอืเดนิทางสู่  ปาแลร์โม 

ประเทศอิตาลี   

.  น. เหินฟ้าสู่  กรุงปาแลร์โม  โดยสายการบินอลิตาเลีย (ALITALIA)  เทียวบินที AZ1785  

(ใช้เวลาบนิ 1 ชวัโมง 10 นาท)ี  *** หมายเหตุ : เนืองจากทางสายการบนิค่อนขา้งจะเขม้งวดเรอืง

ของนําหนักกระเป๋า โดยกําหนดไว ้ท่านละ  ชนิๆ ละไม่เกิน  กโิลกรมั  จงึขอให้ท่านผู้เดนิทาง
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คาํนวณนําหนกัสมัภาระของท่านใหด้กี่อนเดนิทาง และทางบรษิทัฯใคร่ขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบต่อ

ค่าใชจ่้าย กรณีนําหนกักระเป๋าของทา่นเกนิกว่าสายการบนิกําหนดไว ้***  

.  น. คณะถงึ สนามบินปาแลรโ์ม (Palermo Airport) หรือ PUNTA RAISI AIRPORT ประเทศอิตาลี  

นําท่านผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นทเีรยีบรอ้ย

แลว้ ทางหวัหน้าทวัร์และมคัคุเทศน์ทอ้งถนิจะนําคณะท่านฯ ขนึรถปรบัอากาศ แล้วออกเดนิทางเขา้

สู่ กรงุปาแลรโ์ม (Palermo) เมอืงหลวงของแคว้นปกครองตนเองบน เกาะซิซิลี(Sicily) มปีระวตัิ

ยาวนานย้อนไปถึง  ปีก่อนคริสตกาล เป็นเมืองท่าทีสําคัญและยังเป็นเมืองท่องเทียวทาง

วัฒนธรรมอีกด้วย เป็นต้นกําเนิดของหนังเรือง “The God Father” ทีเป็นเรืองราวเกียวกับ

ครอบครัวมาเฟียชาวอิตาลีสองรุ่น  ตังแต่วัยเด็กทีเกาะซิซิลีจนเริมสร้างอิทธิพลขึนมาเป็น 

มาเฟียใหญ่ในนิวยอรค์... 

 
เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย จากนันพาท่านเดนิชมเมือง และชม จตุัรสัเปโตรเรีย (Piazza della Pretoria)  หรือรู้จกักนัใน

นาม จตุัรสัแห่งความละอาย (Square of Shame) จัตุรัสกลางเมืองทีตังของ นําพุเปโตรเรีย 

(Fontana Pretoria) อนุสรณ์นําพุสําคญัของเมอืง ออกแบบโดย ฟรานเซสโก้ คามลิานี ประตมิากร

ชอืดงัแห่งยุคเรอเนสซองสจ์ากเมอืงฟลอเรนซ์ ในปี 1554 และถูกยกมาตงัไวท้เีมอืงปาแลร์โมแห่งนี

ในปี 1574  สมัผสัความคกึคกัของย่านใจกลางเมอืงเก่า  ควอทโตร คานติ (Quattro Canti) จตัุรสั

รูป 6 เหลียม โดยมถีนน 4 เส้นตดัผ่านและมตีึกไสตล์บาโรคตงัอยู่แต่ละด้านของถนน แต่ละตึกมี

นําพุ รูปปันของนกับุญและรปูปันของกษตัรยิแ์ห่งซซิลิ ีชมประตูเมืองทีมีอนุสาวรียแ์ห่งปาแลรโ์ม 

( Porta Nuova) เป็นประตูทางเขา้ของ Cassaro จาก Corso Calatafimi และตงัอยู่ขา้ง Palazzo dei 

Normanni (Norman Palace) พระราชวงัแห่งปาแลร์โม ถูกสร้างขนึเพอืเฉลมิฉลองการพิชติเมอืง

ตูนิสของ Charles V และการไปเยอืนเมอืงหลวงของราชอาณาจกัรซซิลิ ีผ่านชมมหาวิหารแห่งปา

แลร์โม (Palermo Cathedral) หรือ Cattedrale di Palermo ทีได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอด

สถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ ตงัอยู่บนยอดเขากลางใจเมอืง ในช่วงครสิต์ศตวรรษท ี -  มกีารบูรณะ
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ด้วยศิลปะแบบโกธิคสไตล์กาตาโลเนีย เพืออุทิศแด่พระแม่มารี แล้วสู่  ย่านเวียร์ เดลล่า  

ลิเบอรต้์า (Via della Libertà) อสิระใหท้่านไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม   

เยน็ ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

คาํ พกัคา้งคนื ณ HOTEL NH PALERMO, PALERMO  หรือเทียบเท่า  ดาว  (คืนที ) 

วนัทีสี ปาแลร์โม – ทราปานี – ชมเมือง – นังกระเช้า (สู่) เมืองเก่า – เอริเช่ – นังกระเช้าลง (สู่)  

ทราปานี – โบราณสถานซาเคสต้า (Unesco) – ปาแลรโ์ม 

เชา้ อรุณสวสัด.ิ...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 นําท่านมุ่งหน้าสู่  ทราปานี (Trapani) เมืองศูนย์กลางสําคัญสําหรับผู้ค้าขายและนักเดินทาง  

เนืองจากติดแหลมด้านใต้ซึงมีท่าเรือการค้ากบัหลายๆประเทศ  จงึถือได้ว่าเป็นเมอืงทใีหญ่และ

รุ่งเรอืง..ไฮไลท์ :.พา ปรบัเปลียนอิริยาบถโดยการขึนกระเช้าไฟฟ้า ชมความสวยงามของเมอืง

จากมุมสูงแบบพาโนราม่า ท่านจะได้เหน็ววิทวิทศัน์ของอ่าวทราปานี  เหมืองเกลือ (Salt Pans)  

และหมู่เกาะอีกาดิส  (Egadi Island)  

 
 เทยีวชม เมืองเอริเช่ (Erice) เมอืงโบราณสมยัยุคกลางทมีปีระวตัยิาวนานกว่าพนัปีซงึตงัอยู่บนยอด

เขา San Giuliano ทมีคีวามสูง  เมตร มวีหิาร ปราสาท และโบสถ์อนัเก่าแก่.... พรอ้มชมวถิชีวีติ

ของชาวเมือง บรรยากาศเงียบสงบและความอบอุ่นภายในเมือง  ไม่พลาดแวะ!! ซือ

บิสกิตอลัมอนด์ขนมพืนเมืองทีขึนชือของเมืองนี  จนได้เวลาอนัสมควร....พาท่านนังกระเช้า

ไฟฟ้าเพอืกลบัสู่  ทราปานี  ผ่านชมอาสนวิหารซานโลเรนโซ (Cattedrale di San Lorenzo) ซงึ

มกีารปรบัปรุงตงัแต่ในยุคบาโรก 

เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
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บ่าย จากนันนําท่านเดินทาง ไฮไลท์ : ชม วิหารดอริกแห่งซาเคสต้า (  The Doric temple of 

Segesta) วหิารกรกีโบราณทมีเีสาดอรกิโบราณจํานวนถงึ 36 เสาทยีงัคงสภาพไว้อย่างด ีบนยอด

เขาววิสวยงาม อายุเก่าแก่ราว 2,400 ปี จนถกูยกให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 แมจ้ะเป็นวหิารกรกี

แต่สงิก่อสร้างนีถอืกําเนิดระหว่าง  และ  ปีก่อนครสิต์ศกัราช  สรา้งโดยชาวซาร์ดเินียนหรอื

เป็นทรีูจ้กัในชอืของ Elymians วหิารนีมคีวามยาว  เมตรและสูง  เมตร เชอืว่าสรา้งขนึเพอือุทศิ

ให้กบัเทพเจา้หรอืลทัธคิวามเชอืทางศาสนา  ต่อดว้ยพาชม อฒัจนัทร ์Teatro di Segesta บนเขา  

Monte Barbaro สรา้งขนึมาในช่วงเวลาใกลเ้คยีงกบัตอนสรา้งวหิาร ท่านสามารถเดนิขนึไปชนับนสุด

ของอฒัจนัทร ์แลว้ชมววิสวยๆ ของหุบเขาในแถบชนบทและทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสฟ้ีาสวยเบอืงล่าง

ได ้จนถงึเวลาอนัสมควร....นําคณะเดนิทางกลบัสู ่ กรงุปาแลรโ์ม 

เยน็ ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

คาํ พกัคา้งคนื ณ HOTEL NH PALERMO, PALERMO  หรือเทียบเท่า  ดาว  (คืนที ) 

วนัทีห้า ปาแลรโ์ม – เซฟาลู – ชมเมือง –  ทอรมิ์นา – ชมเมือง – คอรโ์ซ  อมัเบอรโ์ต้ – โรงละครกรีก 

จตุัรสั โนเว เอพริล   

เชา้ อรุณสวสัด.ิ....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 นําคณะออกเดนิทางสู ่ เมืองเซฟาลู (Cefalu)  เมอืงชายฝังทางตอนเหนือของเกาะซซิลิ ีและยงัเป็น

เมอืงตากอากาศทมีหีาดทรายสวยงาม นําทะเลสคีรามแลว้ ยงัมสีงิก่อสรา้งสมยัเก่าอกีด้วย พาท่าน

เดินชมเมือง  ผ่านชมลารอ็กกา (La Rocca)  แหลมหนิทอียู่สูงขนึไปจากเมอืงถงึ  เมตร ใน

อดตีชาวนอรม์นัสรา้งป้อมปราการหนิขนาดใหญ่แห่งนีขนึเพอืใชป้้องกนัฐานทมีนั แลว้เดนิชม จตุัรสั 

Piazza del Duomo แวะเกบ็ภาพภายนอกของมหาวิหารมอนเรอาเล (Duomo di Monreale) 

สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ (Byzantine) ทผีสมผสานกบัศลิปะแบบอาหรบั (Arabic) ถูกสรา้งขนึ

ในยุคสมยั ค.ศ.  
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เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ ทอร์มินา (Toarmina)  

เมอืงชายฝังทะเลไอโอเนียน รมิฝังตะวนัออก

ของหมู่เกาะซิซิลี  เมืองอารยธรรมกรีกทียัง

หลงเหลอือยู่ในประเทศอติาล ีนําท่าน เดินชม

เมือง สู่ ถนนคอร์โซ  อัมเบอร์โต้ (Corso 

Umberto) ถนนสายหลกัของเมืองทงั  ข้าง

ทาง มรีา้นอาหาร รา้นขายของฝาก และสนิค้า

พืนเมืองอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิงตาม

อัธยาศัย .. .  เข้าชมโรงละครกรีก Teatro 

Greco ทีสร้า งขึน เมือศตวรรษที  ก่ อน

ครสิตกาล  เป็นโรงละครกรกีทตีงัอยูบนจุดทดีี

ทสีุดในบรรดาโรงละครกรกีทงัหมดทีมีอยู่ใน

โลก  ด้านหลังเป็นวิวของเมืองทอร์มินาบน

ไหล่เขา  ทะเลไอโอเนียน  และภูเขาไฟเอตนา

ทียังคงคุกกรุ่นอยู่   ปัจจุบันโรงละครแห่งนี

ยงัคงถูกใชง้านในช่วงฤดูร้อน โดยเป็นหนึงใน

สถานทีจัดเทศกาลงานศิลปะนานาชาติของ

เมืองทีมีชือว่า ทอร์มินา อาร์เต้ ต่อด้วย ชม

จัตุ รัส  โน เว  เอพริ ล  ( Piazza IX Aprile)  

พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ วิหารประจํา

เ มือ ง  ห รือ  วิ หาร ท อร์ มิน า  (Duomo di 
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Taormina) ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองซึงวิหารแห่งนีได้ถูกสร้างขนึตังแต่ศตวรรษที  สไตล์

บาโรกโดยชาวสวาเบยีน ดา้นหน้าคอืนําพุ “Baroque Fountain” 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

คาํ พกัคา้งคนื ณ  EUROSTARS MONTE TAURO,TAORMINA หรือเทียบเท่า  ดาว  (คืนที 4) 

วนัทีหก ทอรมิ์นา – นีโกโลซี – ขนึกระเช้า (สู่) ภเูขาไฟเอตนา – คาตาเนีย – ชมเมือง 

เชา้ อรุณสวสัด.ิ....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 นําคณะมุ่งหน้าสู่ เมืองนีโกโลซี (Nicolosi) ทตีงัของ ภเูขาไฟเอตนา เรยีกได้ว่าเป็นประตูสู่การ

เทยีวชมภูเขาไฟทมีชีอืเสยีง.... ตลอดหลายศตวรรษทผี่านมาเกดิแผ่นดนิไหว เมอืงถูกทําลายจาก

การปะทุของภูเขาไฟนบัครงัไมถ่ว้น....แต่ผูค้นในเมอืงกไ็ม่คดิทจีะยา้ยถนิฐาน  และยงัคงบรูณะเมอืง

ใหมทุ่กครงับนพนืทดีนิแดนประวตัศิาสตรข์องพวกเขา... 

 
 ไฮไลท์ : แล้วปรบัเปลียนอิริยาบถ  โดยการขึนกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว ภูเขาไฟเอตนา 

(Mount Etna) หรือ “ปล่องไฟแห่งซิซิลี” ภูเขาไฟทยีงัไม่ดบัทสีูงทสีุดในทวปียุโรประดบัความสูงท ี 

,  เมตร โดยมฐีานกว้างถึง  เมตร บนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมตลอด  เดอืนของทุกปี  

ถอืเป็นภูเขาไฟทมีพีลงัมาก ตามตํานานเทพนิยายกรกีกล่าวว่า สตัว์ประหลาด Typhon ถูก Zeus 

ประธานแห่งทวยเทพขงัไว้โดยใช้ภูเขาไฟเอตนาทบัไว้นันเอง  และมีคุณค่าเชิงประวตัิศาสตร์ที

สําคญัทสุีดแห่งหนีงของโลก เนืองจากเป็นภูเขาไฟทคีงประโยชน์ทงัทางด้านภูเขาไฟวิทยาธรณี

ฟิสกิส ์รวมถงึทงัทางวทิยาศาสตรเ์ป็นต้น และด้วยความหลากหลายของวทิยาการนี  จึงได้รบัการ

ขึนทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.  อิสระให้ท่านได้บนัทกึภาพกบัภูเขาไฟเอตนาเป็นทรีะลกึ  

*** หมายเหตุ – การใหบ้รกิารของกระเชา้ไฟฟ้านันขนึอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั  ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการ โดยเน้นความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั *** จนได้

เวลาอนัสมควร...นําคณะลงจากจุดชมววิ ภเูขาไฟเอตนา.... 
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เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย จากนันนําคณะท่านเดนิทางสู่ คาตาเนีย (Catania)  เมอืงใหญ่อนัดบั  ของเกาะซิซิลี ตงัอยู่บน

ชายฝังทิศตะวนัออกของทะเลไอโอเนียน  เมอืงแห่งนีเคยได้รับความเสยีหายอย่างหนักจากเหตุ

ภูเขาไฟเอตนา ในปี ค.ศ.  ตวัเมอืงเก่าของคาตาเนียยงัคงรูปแบบงานศิลปกรรมในรูปแบบ

บาโรกของประเทศอิตาลีได้เป็นอย่างด ี จึงได้รบัการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเนสโก้ พาท่านชมเมอืงโดยรอบๆ  ผ่านชมปราสาทเออสิโน (Ursino Castle) ปราสาทสวนใน

รูปทรงเลขาคณิตทรงกระบอกและทรงสเีหลยีม  สรา้งจากอฐิสขีาวดว้ยโครงสร้างยงัคงดงัเดมิทาํใหดู้

ยงิใหญ่  สามารถมองเหน็ววิทะเลได ้ ปราสาทนีมชีอืเดมิว่า “ไซนัส” แปลว่า “ปราสาทอ่าว”  

 
 เดินชมจตุัรสัดูโอโม่ Piazza Duomo  อันเป็นทตีังของ นําพุช้างแห่งคาตาเนีย (Fontana dell’ 

Elefante) สญัลกัษณ์ของเมอืง โดยประตมิากรรมช้างทํามาจากหนิภูเขาไฟ เนืองจากทมีาของชอื

เมืองอันมีทีมาจากภาษาอารบิต คําว่า Madinat al-fil ทแีปลว่า เมืองแห่งช้าง และผ่านชม มหา

วิหารแห่งคาตาเนีย (  Basilica Cattedrale Sant'Agata) โบสถ์ทีตังอยู่บนทีตังของ Roman 

Achillian Bath ถูกสรา้งขนึในปี  โดย Girolamo Palazzotto

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคาร 

คาํ พกัคา้งคนื ณ  HOTEL NH CATANIA CENTRO, CATANIA  หรือเทียบเท่า  ดาว  (คืนที 5) 

วนัทีเจด็ คาตาเนีย – ซีราคิวส์ – ชมเมือง –  อุทยานประวติัศาสตร์ซีราคิวซ์ – คาตาเนีย – อิสระ 

ช้อปปิง 

เชา้ อรุณสวสัด.ิ....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 คณะออกเดินทางสู่ เมืองซีราคิวส์ หรือ ซีราคูซา (Syracuse/Siracusa) เป็นเมืองเก่าแก่อายุ 

,  ปี เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตร์กรกีโบราณทงัด้านวฒันธรรม  สถาปัตยกรรม มซีากปรกัหกัพงั

ของวหิารและโรงละครกรกีประมาณ  ปีก่อนศรสิต์ศกัราช และยงัเป็นสถานทเีกดิของอาร์คมิดิสี 

นักคณิตศาสตรแ์ละวศิวกรชาวกรกีอกีดว้ย  แลว้นําท่าน เดินชมเมือง และผ่านชมความงดงามของ
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มหาวิหารแห่งซีราคิวส์ ( Santa Maria delle Colonne ) , วิหารอะธีนา (Temple of Athena) 

วหิารเก่าแก่ทสีร้างในศตวรรษท ี  เพอืฉลองชยัชนะใน Battle of Himera  (480 BC) อนัเป็นศึกท ี

Syracuse ร่วมมอืกับ Acragas ต้านการรุกรานของเผ่า Carthage (ตูนิเซียในปัจจุบนั) ซึงสุดท้าย 

Carthage ก็พ่ายแพ้ไป... กีรอน (Gelon) ผู้นําซีราควิส์จงึสร้างวหิารแห่งนีขนึเป็นการแก้บน และ

บูชาอธน่ีาเทพแีห่งสงครามดว้ย  แล้วพาท่านเดนิต่อไปยงั จตุัรสั Piazza Duomo ซงึท่านสามารถ

เห็นโบสถ์  Santa Lucia alla Badia ของอีกฝังได้  ต่อด้วยผ่านชมวิหารอพอลโล (Temple Of 

Apollo) ทอียู่ใจกลางเมอืง นบัว่าเป็นวหิารสไตลด์อรกิทเีกา่แก่ทสุีดบนเกาะเเห่งนี  ในปัจจุบนันนัเเม้

จะเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั เเต่กย็งัคงความสวยงามเเละน่าสนใจเป็นอย่างยงิ..... 

เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย ไฮไลท์ : พาท่านเข้าชม อุทยานประวติัศาสตร์ของซีราคิวซ์ (Parco Archeologico della 

Neapolis) ทียูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 48..... แวะชมโรงละครกรีก  (Teatro Greco) 

หนึงในโรงละครทใีหญ่ทสีุดในจกัรวรรดกิรกีโบราณทงัหมด สร้างขนึครงัแรกในรชัสมยัของ Hiero I 

ประมาณ 470 ปีก่อนครสิต์ศกัราชโดยผูส้ร้างชอื Demokopos  ผ่านชมอฒัจนัทรโ์รมนัและแท่น

บูชา Hiero II  อฒัจนัทร์โรมนัในศตวรรษทสีามถูกสร้างขนึโดย Hiero II ซงึเป็นกษัตรยิ์ตงัแต่  

ถึง  ปีก่อนคริสต์ศักราช  ต่อด้วย ชมถําหูไดโอนิซิอัส (Ear of Dionysius/Orecchio di 

Dionisio) ถําหนิปนูแกะสลกัจากเนินเขาTemenites ชอืของถําแห่งนีไดร้บัจากจติรกร Michelangelo 

da Caravaggio เนืองจากรูปร่างของถําทคีล้ายคลึงกับหูของมนุษย์  ภายในถํามีเอฟเฟกต์เสยีง

สะท้อน เดิมถําแห่งนีถูกขุดในสมัยกรีก - โรมัน เพือเป็นทีเก็บนําสําหรับชาวเมือง ต่อมาเกิด

แผ่นดนิไหวขนึบรเิวณนีทําใหเ้กดิความเสยีหาย และถํากไ็ม่สามารถใชก้กัเกบ็นําได้อกีต่อไป จงึเกดิ

เป็นสถานทที่องเทยีวทแีสนแปลกตาแห่งนีขนึ 

 
 พาท่านเดนิทางกลบัสู่ คาตาเนีย อกีครงั อสิระให้ท่านไดช้้อปปิงตามอธัยาศยั ณ ย่าน Via Etnea 

ย่านการคา้หลกัของเมอืงทเีตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้สมยัใหม ่และแบรนด์เสอืผา้ระดบัไฮเอนด ์

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคาร 

คาํ พกัคา้งคนื ณ  HOTEL NH CATANIA CENTRO, CATANIA  หรือเทียบเท่า  ดาว  (คืนที 6) 
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วนัทีแปด คาตาเนีย – สนามบินคาตาเนีย – บิน (สู่) มอลตา – วัลเลตตา –  ชมเมือง – มหาวิหาร 

เซนตจ์อห์น – สวนบารคัคา – พระราชวงัแกรนดม์าสเตอร ์

เชา้  อรุณสวสัด.ิ...จนไดเ้วลาอนัสมควร... นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินคาตาเนีย (Catania Airport) 

เพอืเดนิทางไปยงั วลัเลตตา (Valletta) ประเทศมอลตา 

 *** ทางบรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมอาหารเชา้แบบกล่องแด่ทา่น...เพอืใหท้นัแก่เวลาเชค็อนิขนึเครอืง *** 

.  น.  เหนิฟ้าสู ่วลัเลตตา โดยสายการบินแอรม์อลต้า  เทยีวบนิท ีKM 641 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 40 นาท)ี   

.  น. คณะถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมอลตา (MALTA INTERNATIONAL AIRPORT) ผ่านขนัตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงพร้อมรบักระเป๋าสมัภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นทเีรยีบร้อยแล้ว ทางหวัหน้า

ทวัร์และมคัคุเทศก์ท้องถนินําคณะท่านฯขนึรถปรบัอากาศ เขา้สู่ เมืองวลัเลตตา (Valletta)  เมือง

หลวงของประเทศมอลตา ซึงได้รบัการขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  เป็น

ประเทศซงึเป็นเกาะขนาดเลก็ในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทเีตม็ไปดว้ยศลิปะ วฒันธรรมอนัหลากหลาย 

เนืองจากมกีารเปลยีนมอืการปกครองจากหลายประเทศ แต่วฒันธรรมเหล่านันถูกผสมผสานกนัได้

อย่างลงตวัจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง   

 
 พาท่านเดนิชมความสวยงามของ มหาวิหารเซนต์จอห์น (Saint John’s Co-Cathedral) ทสีร้าง

โดย อศัวนิ เซนต์จอห์น เพอืมอบเป็นเกยีรตแิก่ผูอุ้ปถมัภ์เหล่าอศัวนิทงัหลาย ความพเิศษของวหิาร

แห่งนีคือ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษที  เป็น

สถาปัตยกรรมบาโรกทหีรูหราและงดงาม  และชม สวนบารคัคา (Barracca Garden)  ในอดตีเคย

เป็นสถานทสี่วนบุคคล แต่ภายหลงัในปี ค.ศ.  ได้เปิดให้สาธารณชนเขา้ชม ภายในสวนแบ่ง

ออกเป็น  ส่วน คอื Upper Barracca และ Lower Barracca ซงึในส่วน Upper นันได้สร้างขนึในปี 

ค.ศ.  โดยอศัวนิชาวอติาเลยีน จากบรเิวณสวน  ท่านจะสามารถเหน็ววิของอ่าวแกรนดฮ์ารเ์บอร์

ได้ชดัเจน.....ให้ท่านได้พกัผ่อนหย่อนใจและเก็บภาพความประทบัใจ ผ่านชมปราสาทโอเบอร ์

(Auberge de Castille) อาคารทมีคีวามสงา่งามและใหญ่โตทสีุดแห่งหนึงของเมอืง ปัจจุบนัใช้เป็นที

พํานักของนายกรฐัมนตรีของสาธารณรฐัมอลตา สร้างขนึครงัแรกในปี  โดยสถาปนิกชาว

มอลตา้ชอื Girolamo Cassar และมกีารสรา้งบูรณะใหมอ่กีครงัในปี  

เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
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บ่าย จากนันนําคณะท่านฯเยียมชม พระราชวงัแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีต

พระราชวังยุคศตวรรษท ี  ถือครองโดยอุสตาจโิอ้ เดล มอนเต้ ญาติคนสนิทของผู้ครองแคว้น

มอลตานาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้แรกเรมิเดมิทถีูกใชเ้ป็นสถานทบีญัชาการรบของอศัวนิในยุคนัน 

และภายหลงัเสรจ็สนิสงคราม ไดถู้กต่อเตมิเป็นพระราชวงั แต่แล้วถูกโอนยา้ยเปลียนมอืเป็นสถานที

พํานักของผู้ปกครองจากประเทศอังกฤษในช่วงศตวรรษที  และกลบัมาถือครองโดยประเทศ

มอลตาภายหลงัประกาศเอกราชในปี ค.ศ.  ปัจจบุนัใชเ้ป็นอาคารรฐัสภาแห่งมอลตาหรอืสถานที

ทํางานของประธานาธบิดแีห่งมอลตา ภายในตกแต่งแบบนิโอคลาสสคิ และเปิดใหน้ักท่องเทยีวเขา้

ชมบางส่วนทจีดัแสดงเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงเรอืงราวประวตัศิาสตรแ์ละยุทโธปกรณ์ของอศัวนิ 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคาร 

คาํ พกัคา้งคนื ณ  GRAND HOTEL EXCELSIOR,VALLETTA  หรือเทียบเท่า  ดาว  (คืนที 7) 

วนัทีเก้า วลัเลตตา – นังเรือเฟอรร์ี (สู่) เกาะโคโซ – ชมเมือง – ป้อมปราการวิคตอเรีย – วิหารทาพินู  

นังเรือเฟอรรี์กลบั (สู่)  วลัเลตตา 

เชา้ อรุณสวสัด.ิ....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

.  น.  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือ Cirkewwa  เพือนังเรือเฟอรร์ีสู่ เกาะโคโซ (Gozo Island)  ถือเป็น

จุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของประเทศมอลตา อยู่ในเขตทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

เป็นอกีหนึงเกาะในตํานานทบีางครงัมกัเรยีกว่า เกาะแห่งคาลิปโซ่ ( Isle of Calypso)  

 
.  น. คณะถึง ท่าเรือ Mgarr  พาท่านเดนิ ชมเมือง แวะเก็บภาพ Ta Kola Windmill  ผ่านชม วิหาร 

กนัติจา (Ggantija Temples) วหิารเก่าแก่สรา้งขนึจากหนิขนาดใหญ่ เป็นหนึงในอนุสาวรยีห์นิใหญ่

ทสีามารถยอ้นกลบัไปในยุคสมยัหนิใหม่ ( -  BC) เชอืกนัว่าเป็นวหิารทางศาสนาทมีคีวาม

เกา่แก่มากทสุีดแห่งถงึของโลก และได้รบัการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  อกีดว้ย 

เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
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บ่าย นําคณะเดนิชมเมอืงหลกั ราบตั (Rabat)  หรอื เมืองวิคตอเรีย (Victoria) พร้อมเกบ็ภาพคู่ ป้อม

ปราการวิคตอเรีย( Victoria Fortress) ทตีงัขนึตามพระนามของสมเด็จพระราชนีิวคิตอเรยีแห่ง

องักฤษ ในโอกาสเฉลมิฉลองการครองราชย์ครบรอบ  ปี  ซงึเป็นเมอืงหลวงของเกาะโกโซ ใน

อดตีบรเิวณนีเป็นพนืทอีาศยัมาตงัแต่ยุคสาํรดิ และยงัเชอืกนัว่าทนีีเป็นเมอืงบรวิารของกรุงโรม ป้อม

ปราการใหญ่แห่งนีสรา้งอยู่บนทสีงูของเกาะตงัแต่ในสมยัยุคกลาง  จากนนัพาท่าน เดินชมเมืองเกา่ 

พรอ้มเกบ็ภาพความสวยงามทงัธรรมชาตแิละหมูอ่าคารบา้นเรอืนโรมนัโบราณทยีงัคงความสวยงาม

จวบจนปัจจุบนั....และชม วิหารทาพินู (Ta Pinu Cathedral) ตงัอยู่บรเิวณใกลห้น้าผาบนเกาะโคโซ  

ในอดีตเป็นเพยีงโบสถ์หนิขนาดเล็กในยุคศตวรรษท ี  และต่อมาได้ถูกต่อเติมและสร้างขนึใหม่

ในช่วงปี ค.ศ. -  แบบสไตล์นีโอโรแมนติก นับเป็นอีกหนึงโบสถ์ทีมีความสําคัญของ

ครสิตจกัร  เนืองจากพระสนัตะปาปามาเยอืนถงึ  ท่าน ซงึโป๊ปจอหน์ปอลท ี  เคยเสด็จมาเยอืเมอื

ปี ค.ศ.  และ โป๊ปเบเนดิกต์ที  มาเยอืนเมอืปี ค.ศ.  และได้มอบกุหลาบสีทอง หรือ 

โกลเดน้โรส (Golden Rose) สญัลกัษณ์แห่งความศกัดสิทิธไิว ้ณ โบสถแ์ห่งนี   

.  น.  จนได้เวลาอนัสมควร...นําท่าน นังเรือเฟอรรี์กลบัไปยงั เมืองวลัเลตตา  

.  น. คณะถงึ ท่าเรือ Cirkewwa Ferry Terminal  แห่งเมอืงวลัเลตตา 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคาร 

คาํ พกัคา้งคนื ณ  GRAND HOTEL EXCELSIOR,VALLETTA  หรือเทียบเท่า  ดาว  (คืนที ) 

วนัทีสิบ วลัเลตตา – เมลลิฮา – หมู่บ้านป๊อปอาย –  วลัเลตตา – จตุัรสัเซนตจ์อรจ์ – สนามบินมอลตา 

สนามบินอิสตนับูล (แวะเปลียนเครือง)   

เชา้ อรุณสวสัด.ิ....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 นําท่านออกเดนิทางสู ่ เมืองเมลลิฮา (Mellieha)  หมูบ่า้นชาวประมงทมีขีนาดใหญ่ทสีุดของมอลตา  

เพือ ไฮไลท์ : เข้าชม SWEET HAVEN VILLAGE หมู่บ้านเจ้าของฉายา  หมู่บ้านป๊อปอาย 

(Popeye Village) ซงึตงัอยู่ท ีAnchor Bay หรอื อ่าวแองเคอร ์เป็นสถานทถี่ายทําภาพยนตร์ละคร

เพลงสดเรอืง “Popeye” ในปี  ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ชมทงัในฐานะพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ เป็นแหล่ง

แห่งการพกัผ่อน และเอน็เตอรเ์ทนเมนต์คอมเพลก็ซ์ อสิระใหท้่านเดนิสถานท ีและเกบ็ภาพในเมอืง

จําลองแห่งนี 



2303-1905-SA-FCOMLA233                                                             www.smileytour.com                                                                     Page 15 of 22 

 
เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย จนได้เวลาอนัสมควร.....นําท่านเดนิทางกลบัสู่  เมืองวลัเลตตา พาท่านอสิระเดนิเล่นกลางใจเมอืง 

ณ จตุัรสัเซนต์จอรจ์ (St George’s Square) ทลีอ้มรอบไปดว้ยรา้นอาหาร บาร ์และคาเฟ่ 

เยน็ *** อิสระรบัประทานอาหารเยน็  เพอืให้ท่านได้เตม็อิมกบัการเดินเทียวตามอธัยาศยั *** 

.  น. จนกระทังได้เวลาอันสมควร......นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมอลตา (MALTA 

INTERNATIONAL AIRPORT)  เพอืเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

.  น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทยีวบนิท ีTK1372  (ใชเ้วลาบนิ

โดยรวม 2 ชวัโมง 20 นาท)ี    
.  น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพือแวะเปลียนเครือง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง  DUTY FREE  

หมายเหตุ : เนืองจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันันเมอืเครอืงลงจอดแล้ว.....รบกวนผูเ้ดนิทาง

ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัร์อยู่บนเครอืงก่อน  เพอืทหีวัหน้าทวัร์จะไดนํ้าท่านลงจากเครอืงพรอ้มๆ

กนั ไปขนึรถต่อไปยงัอาคารสําหรบัผูโ้ดยสารต่อเครอืง เพอืป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

วนัทีสิบเอด็ สนามบินอิสตนับูล (แวะเปลียนเครือง) – สนามบินสวุรรณภมิู 

.  น. เดนิทางต่อสู่ประเทศไทย  โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทยีวบนิท ีTK068  (ใช้เวลาบนิ

โดยรวม 9 ชวัโมง 15 นาท)ี    

.  น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ....พรอ้มกบัความประทบัใจมริูล้มื  
 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีวางใจในงานบริการของเรา *** 
 

 

 เงือนไขของตวั 
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1. อตัราค่าบตัรโดยสารเครอืงบนิระหว่างประเทศ และภายในประเทศ แบบหมู่คณะชนัประหยดั ไป - กลบัพรอ้มกนั  

โดยสายการบินเตอรกิ์ซ แอรไ์ลน์ ซงึราคาถูกตรวจสอบ ณ วนัท ี26/12/2565 ไม่สามารถเลอืกทนีังหรอืระบุ

เลขทนีงัได ้ เนืองจากเป็นการสํารองทนีงัแบบหมูค่ณะ  

2.  ราคาบตัรโดยสารเครอืงบนิทนํีาเสนอนนัเป็นราคาเรมิต้น  ทงันีขนึอยู่กบัการยนืยนัจากทางสายการบนิในวนัและ 

เวลาททีําการสํารองทนีัง  หากราคาบตัรโดยสารเครอืงบนิสูงกว่าราคาทแีจ้ง บรษิทัฯขอสงวนสทิธเิรียกเก็บเพมิ

ตามทเีกดิขนึจรงิ หรอืเปลยีนแปลงวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคา  อนัเนืองมาจากค่าภาษีนํามนัและค่าประกนัภยัทเีพมิขนึจากราคา

นํามนั  ทางบรษิทัฯจะทําการแจ้งท่านก่อน วนัทมีกีารออกบตัรโดยสารเครอืงบนิ โดยใช้เอกสารอ้างองิจากสาย

การบนิเป็นหลกัฐาน ในกรณีเปลยีนแปลงราคาขา้งต้น 

 

 
 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาเทยีว เปลยีนแปลงรายการเทยีวบางประการในรายการทวัร ์หรอืบอก

เลกิตามความเหมาะสม  อนัเนืองจากสภาวะของโรคระบาด,โรคตดิต่อ,อุบตัเิหตุ,สภาวะอากาศ,ภยัธรรมชาติ,

สภาพการจราจร,การเมอืง,ความล่าชา้ของเทยีวบนิ,สายการเดนิเรอื,รถไฟ,พาหนะทอ้งถนิ,โจรกรรม,วนิาศกรรม,

อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,การนัดหยุดงาน โดยมติ้องแจง้ล่วงหน้า แต่ยดึถอืประโยชน์ที

ท่านจะไดร้บัเป็นสําคญั   

2.  อตัราค่าบรกิารทงัหมด คดิคํานวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาบตัรโดยสาร ณ  26/12/2565 บรษิทัฯขอสงวน

สทิธใินการปรบัเปลยีนราคาค่าบรกิารทงัหมด ในกรณีทมีกีารขนึราคาค่าตวัเครอืงบนิ ค่าประกนัภยัสายการบิน  

ค่าธรรมเนียมนํามนั  หรอืมกีารเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน 

3. การเดนิทางจะต้องมีผู้เดินทางขนัตาํ (ผู้ใหญ่)  20 / ต่อ 1 คณะ  บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง

หรอืเปลยีนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีทผีูเ้ดนิทางไม่ครบ   

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของ

เทยีวบิน,สายการเดินเรอื,รถไฟ,พาหนะท้องถนิ,สภาวะของโรคระบาด,โรคติดต่อ,อุบตัิเหตุ,สภาวะอากาศ,ภัย

ธรรมชาต,ิสภาพการจราจร,การเมอืง,โจรกรรม,วนิาศกรรม,อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,

การนัดหยุดงาน และการผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหว่างประเทศ หรอืสงิของสูญหายตามสถานที

ต่างๆ ทเีหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 

5. โรงแรมทพีกัเป็นโรงแรมทเีสนอราคาแต่ยงัมไิด้ทําการจองใดๆทงัสนิ   หากเป็นช่วงเทศกาลหรอืงานแฟร์ต่างๆ  

หากโรงแรมไม่สามารถสาํรองหอ้งได ้ ใหค้ดิราคาเพมิขนึตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได ้

6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจีํานวนจํากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพมิเตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 

7. หากโรงแรมไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไม่มเีตยีงเสรมิให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดยีว 

และตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดยีวเพมิ   

เงอืนไขของทวัร ์
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8. เนืองจากรายการทวัรน์ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็  ทางบรษิัทฯไดช้ําระใหก้บับรษิทัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

รวมการบรกิารเช่นกนั   ดงันันหากท่านไม่ได้ท่องเทยีวพร้อมคณะตามรายการทรีะบุเอาไว ้ เช่น  ค่าอาหาร, ค่า

นําเทยีวสถานทต่ีางๆ ท่านจะขอหกัค่าบรกิารคนืไม่ได้ เพราะบรษิัทฯต้องอยู่ภายใต้การจดัการทีมเีงอืนไขกบั

องคก์รนนัเช่นกนั เช่น การยกเลกิวนิาทสีุดทา้ยหลงัจากการยนืยนัแลว้ เป็นตน้    

9. การถูกปฎเิสธวซ่ีาและการออกจากเมอืงไทยหรอืถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงจากประเทศนันๆในรายการทวัร ์ ในกรณี

ทที่านมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสอืมเสยี   หรอืดว้ยว่าเหตุผลใดๆจนทําให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่

คนืเงนิไม่ว่าจะทงัหมดหรอืบางสว่น 

10. ในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ  

หากท่านถูกปฏเิสธการเข้าหรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง  เพราะโดยปกตเิราใช้หนังสอืเดินทางบุคคล

ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมู  

11. กรณีทที่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัเพอืเดนิทางไปกบัทวัร์ของบรษิทัฯ  โปรดขอคํายนืยนัจากฝ่ายขายก่อน ว่า

ทวัร์นันๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจริงก่อนทที่านทําการออกตวัภายในประเทศ หรอืจองรถทวัร์มายงักรุงเทพฯ   

หากท่านทําการออกตวั โดยไม่ได้รบัการยนืยนัจากพนักงานขายแลว้  และทวัรน์ันมกีารถูกยกเลกิหรอืเลอืนการ

เดนิทาง บรษิทัฯไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทงัสนิ 

12. เมอืท่านได้ชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ทงัหมด มกีารชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ  ทางบรษิัทฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

อตัรานีรวม   

 ค่าบตัรโดยสารเครอืงบนิระหว่างประเทศและภายในประเทศ ชนัประหยดั ไป - กลบัพรอ้มกนั ตามทรีะบุ 

 ค่าภาษสีนามบนิ ภาษนํีามนั และค่าประกนัภยัทุกแห่งของสายการบนิ (โดยคดิจากอตัรา ณ วนัท ี26 ธ.ค. 65 ) 

 ค่านําหนกักระเป๋าเดนิทางสาํหรบัหวิขนึเครอืง 7KG ต่อท่าน/ต่อเทยีว, กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครอืงไม่เกนิ 1 ชนิๆ

ละ ไม่เกนิ 20KG ต่อท่าน / ต่อเทยีว  

 ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัห้องละ 2 ท่าน)  ตามทรีะบุในรายการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ2 ท่าน) 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่  ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

พกัเดียว 

จ่ายเพิม 

จาํนวน 

ทีนัง 

11-21 มี.ค. 66  149,000 142,000 30,000 20 

19-29 มี.ค. 66 149,000 142,000 30,000 20 

23 มี.ค. – 2 เม.ย. 66 149,000 142,000 30,000 20 
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 ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามทรีะบุในรายการ 

 ค่าอาหาร และนําดมื ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   

 ค่าพาหนะตลอดการเดนิทาง วนัละ 12 ชวัโมง ตามมาตรฐานยุโรป 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าท่องเทยีว ประเทศอติาล ี(ยนืแบบหมู่คณะ) ** หากสถานทูตได้กาํหนดวนัในการยืนวีซ่าแล้ว 

ลูกค้าท่านใดไม่สามารถยนืเอกสารได้ทนัตามทีกาํหนด ต้องชาํระรายเดียวเพิม เริมต้นท่านละ 500++  บาท 

 ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญของทางบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทาง  

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถนิตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์ทอ้งถนิ คนขบัรถตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัเิหตุทใีช้

สําหรบัในการยนืขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท สําหรบัผู้เดนิทางอายุ 1-75 ปี เงอืนไขตามกรมธรรม์  

** หากท่านประสงค์ทีจะซือประกันเพิมเติม เพือเพิมคุ้มครองในส่วนอืนๆเพิม กรุณาสอบถาม

รายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าทีบริษทัฯ ** 

 Free WIFI บนรถบสั 

 บรกิารนําดมืวนัละ 2 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

 ยาสามญัประจาํบา้นและชุดปฐมพยาบาลเบอืงต้นสําหรบัผูเ้ดนิทาง 

 อาหารเสรมิระหว่างมอือาหารโดยจดัเตรยีมจากทปีระเทศไทย  

 

 

อตัรานีไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางสาํหรบัหน่วยงานขา้ราชการ และบุคคลธรรมดา 

 ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 

 ค่าทาํหนงัสอืรบัรองการฉีดวคัซนี  (E-Vaccine Passport) 

 ค่าทาํใบรบัรองการฉีดวคัซนี (ของแอปหมอพรอ้ม)     

 ค่าตรวจ RT PCR / ATK พรอ้มใบรบัรองแพทย ์(หากมขีอ้บงัคบัใช)้ 

 ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัโรคโควดิ-19  นอกเหนือจากการคุม้ครองของประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล  

 ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัเิหตุทใีช้

สําหรบัในการยนืขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท สําหรบัผู้เดนิทางอายุ 75 ปีขนึไป ท่านจะต้องชําระ

เบยีประกนัเพมิ ท่านละ 600 บาท ** หากท่านประสงค์ทีจะซือประกนัเพิมเติม เพือเพิมคุ้มครองในส่วน

อืนๆเพิม กรณุาสอบถามรายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าทีบริษทัฯ ** 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวัทไีม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น  ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกัโรงแรม,ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ, ค่าอาหาร 

/ค่าเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ, ค่าเครอืงดมืทมีแีอลกอฮอล,์ค่าซกัรดี,ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิการเจบ็ป่วย

จากโรคประจาํตวั เป็นต้น 

 ค่านําหนกัของกระเป๋าเดนิทางทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดไว ้

 ค่าทปิของหวัหน้าทวัร ์ขนึอยู่กบัความพงึพอใจของท่านเป็นหลกั  

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง 
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 ค่าธรรมเนียมนํามนัหรอืภาษสีนามบนิททีางสายการบนิเรยีกเกบ็เพมิเตมิหลงัจากวนัท ี26/12/2565   

 ค่าภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืนขอวีซ่าอิตาลี(สแกนลายนิวมือ)  
ใช้เวลาทาํการอนุมติัวีซ่านับจากวนัยืนประมาณ  -  วนัทาํการ ไม่มียนืด่วน 

*** เอกสารทุกชนิดหา้มมกีารขดีเขยีนทบัตวัเอกสาร ซงึมผีลต่อการพจิารณาอนุมตัอิอกวซี่าของท่าน *** 
1. หนังสือเดินทาง(Passport) ทีมอีายุการใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดอืน และมหีน้าว่างสําหรบัประทบัวซ่ีาอย่าง

น้อย 2 หน้า ,หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถา้ม)ี เพอืใชป้ระกอบกรณเีป็นเล่มใหม่ และยงัไม่เคยใช้งาน 

2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ใบหน้า 80%จาํนวน 2 ใบ  และถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน เป็นรูปทถี่าย

จากร้านถ่ายรูปเท่านัน ไม่ใช่รูปสติกเกอร ์ ห้ามสวมแว่นตา

แฟชนั (ต้องเป็นแว่นสายตาเท่านัน ) ห้ามสวมเครืองประดบั  

หรือหมวก , ใบหูและคิวจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย และไม่

สวมใส่สิงต่างๆบนใบหน้าหรอืศรีษะ รปูตามตวัอย่าง 

3. สาํเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน, สาํเนาบตัรข้าราชการ 

(ถ้าม)ี, สาํเนาใบเปลียนชือ – นามสกลุ (กรณีมีการเปลียน

ชือสกลุ) พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้าม)ี  

4. กรณีสมรสแล้ว  สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาใบหย่า, สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) พร้อม

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ      

5. หลกัฐานการทาํงาน  (เป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัทไีม่เกนิ 30 วนัเท่านนั)   
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5.1 กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษิัทฯ หวัจดหมายต้องเป็นหวั

บริษัทฯ  ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชือของสถานทูต  ”เท่านัน” โดยระบุ

ตําแหน่งงาน, เงินเดือน, วนัเริมทํางานและช่วงเวลาทีอนุมตัิให้ลาหยุด หลงัจากนันจะกลบัมา

ทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา  โดยระบุชือประเทศ  มีตราประทับของบริษัทฯพร้อม

ลายเซน็ของเจา้หน้าทผีูม้อีํานาจ  

5.2 กรณีเจ้าของกิจการ  สําเนาใบทะเบียนการค้า , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสอืรบัรองการ 

จดทะเบียนทีมีชือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทงัเซ็นชือกรรมการผู้มีอํานาจ

รบัรองสําเนาและประทบัตราบรษิัทฯ (คดัลอกสําเนาไม่เกิน 3 เดอืน)  มลีายเซ็นของเจ้าพนักงาน 

ผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทกีําลงัศกึษาอยู่

เท่านนั  หวัจดหมายเป็นหวัโรงเรยีน ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชือของสถานทูต  

”เท่านัน”  มตีราประทบัของโรงเรยีนพรอ้มลายเซ็นของผูม้อํีานาจในการออกเอกสาร  พรอ้มสําเนา

บตัรนักเรยีน หรอืนกัศกึษา   

5.4 กรณีเป็นข้าราชการ  ใช้หนังสอืรบัรองตําแหน่งจากต้นสังกัด ระบุตําแหน่ง เงินเดือน อายุการ

ทํางาน มตีราประทบัของหน่วยงาน พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทผีูม้อีํานาจออกเอกสาร 

 

5.5 กรณีเกษียณอายุ  ใช้หนังสือรบัรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ) 

ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชือของสถานทูต  ”เท่านัน” พร้อมลายเซ็นของ

เจ้าหน้าทีผู้มีอํานาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรบัรองการเกษียณอายุงานด้วยตัวท่านเองเป็น

ภาษาองักฤษ (กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทวัไป)  

6.    หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัทไีม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัทยีนืคาํรอ้งเท่านัน)   

6.1     สเตทเมนท์ (Statement) ของ บญัชอีอมทรพัย์เท่านัน  ย้อนหลงั 6 เดอืน ซงึออกโดยธนาคาร และ

ออกชอื-นามสกุลเจา้ของบญัชเีป็นภาษาองักฤษ (สะกดชอื-นามสกุลตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) มี

ตราประทบัของธนาคาร พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทธีนาคารทุกหน้า  ควร เลอืกบญัชีทมีกีารเขา้ – 

ออกของเงนิสมําเสมอ มยีอดคงเหลอืไม่ตํากว่า 6 หลกั  เพอืแสดงใหเ้หน็ว่าท่านมฐีานะการเงนิเพยีง

พอทจีะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายการเดนิทาง และท่านต้องนําสมุดบญัชีออมทรพัย์ (สําเนา/ตวัจริง) 

พร้อมยนืเอกสารอย่างอนืร่วมด้วย เช่น ใบซือหุ้น, ใบกองทุน , สําเนาโฉนดทดีิน , สลิปเงนิเดอืน 

(กรณียงัเป็นพนกังานตอ้งใช้),ใบรบัรองเงนิเดอืนขา้ราชการบํานาญ มาแสดงในวนัทยีนืขอวซี่า 

6.2 ในกรณีทีต้องให้บคุคลอืนรบัรองค่าใช้จ่ายให้  ต้องทําเป็น หนังสอืรบัรองฐานะการเงนิของบญัช ี

ออมทรพัย ์(Bank Guarantee) ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน โดยระบุชอืเจา้ของบญัช ีและบุคคลที

เจ้าของบญัชีออกค่าใช้จ่ายให้ (สะกดชอื-นามสกุลภาษาองักฤษตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) โดย

ชดัเจน ต้องมตีราประทบัของธนาคารพรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทธีนาคาร พรอ้มทงัเอกสารประกอบ

อย่างอนืของผูร้บัรองการเงนิ เช่น สําเนาหนังสอืเดนิทางของผู้รบัรอง และเอกสารอนืทสีามารถบ่ง

บอกถงึความสมัพนัธ์กนั และเหตุผลในการออกค่าใชจ้า่ยใหท้่านได ้

     7.   เดก็อายุตาํกว่า 20 ปี ต้องมีสาํเนาสูติบตัร และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง  

จะต้องไปทําหนังสอืยนิยอมให้เดนิทางไปต่างประเทศจากอําเภอหรอืเขตทที่านอาศยัอยู่ โดยระบุชอืผูท้เีดก็
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เดนิทางไปดว้ย พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางของบดิา /มารดา กรณีเดก็อยู่ในความ

ปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผู้

นัน เช่น  สําเนาใบหย่า  พร้อมทงับันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็นผู้รบัผิดชอบเด็ก  และเด็กอยู่ในความ

ปกครองของผูอ้นื จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ัน เช่น หนังสอืรบัรองบุตรบุญ

ธรรม เป็นต้น และผูป้กครองตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มเดก็ ณ วนัทยีนืวซ่ีาดว้ย 

 

*** การอนุมติัวีซ่าขึนอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน  บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนในการยืนเอกสารให้เท่านัน *** 

เอกสารยนืวีซ่าอาจมีการปรบัเปลียนและขออพัเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม 

 

 

เงอืนไขการจองทวัร ์ 

 ส่งใบจองพร้อมสําเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทมีอีายุการใช้งานไม่ตาํกว่า 6 เดือน  ชําระเงนิค่ามดัจํา ท่านละ 30,000.- 

บาท  ภายใน 3 วนันับจากวนัทมีีการทําจอง สําหรบัค่าทวัร์ส่วนทเีหลือโปรดชําระภายใน 30 วนัทําการก่อนการ

เดนิทาง  หากท่านไม่ชําระเงนิตามวนัทกีําหนด ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไข 

 หากท่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้  กรุณาสง่ (อเีมล) ใบนําฝากมาทเีจา้หน้าทฝ่ีายขายทดีูแลท่าน  พรอ้มแจง้ขอ้มูลของท่าน   

o ชอื-นามสกุล 

o โปรดระบุชอืโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบุวนัเดนิทาง 

o เบอรโ์ทรศพัทท์ตีดิต่อกลบัได ้

o แจง้ความประสงคก์รณีพเิศษ เช่น อาหารมุสลมิ มงัสวริตั ิแพอ้าหาร รถเขน็บรกิารทสีนามบนิ  เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธใินยนืยนัทนีงัการเดนิทาง สาํหรบัผูท้ชีําระเงนิค่ามดัจาํการเดนิทางมาแลว้เท่านัน  

หมายเหตุ  

 กรณีทสีง่ใบจองทวัรม์าก่อน จะมกีําหนดการชาํระค่ามดัจําหลงัการสง่ใบจองทวัร์มาใหบ้รษิทัฯ ภายใน 3 วนั  

 หากเกนิจากวนัทกีําหนดไว ้ทางบรษิทัฯใคร่ขอพจิารณาสถานะการจอง 

 การไม่ชาํระเงินตามกาํหนดนัดหมาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและการคืนเงินมดัจาํ 
 
 

เงอืนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทําการ  หรือก่อนหน้านัน   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจําให้ทังหมด  

ยกเวน้คณะทเีดนิทางตรงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตี้องการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืคณะทมีกีารการนัตีค่า

มดัจาํทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้   

 ยกเลิกก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 - 29 วนัทําการ  หกัค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์  และค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าบรกิารยนืวซ่ีา (ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ภายใน 1-14 วนัทาํการ  ทางบรษิทัฯขอเกบ็ค่าใชจ่้ายทงัหมดเตม็จํานวน เนืองจากบรษิทั

ฯมกีารทําสํารองจ่ายค่าตวัเครอืงบนิ  รวมถงึค่าใช้จ่ายต่างๆกบับรษิทัทวัรใ์นประเทศหรอืต่างประเทศเรยีบร้อย

แลว้ 
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 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาล ทตี้องการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการนัตคี่ามดัจาํ

ทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ 

เช่น  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์งัหมด เนืองจากค่าตวัเป็น

การเหมาจ่ายในเทยีวบนินนัๆ 

 ในการยนืขอวซ่ีา เพอืเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให้ครบตามทีระบุ 

พรอ้มส่งมอบเอกสารประกอบการยนืวซ่ีา 20 วนั ก่อนวนัเดนิทางใหท้างบรษิทัฯ  ***ในกรณีทีเอกสารของท่าน

ไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ใหมเ่อง หากต้องการยืนวีซ่าอีกครงัหนึง*** 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการยนืวซี่าล่าชา้ ไมท่นักําหนดการออกตวักบัทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่าน 
ไม่ผ่าน บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดัจาํทงัหมด  


