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10 วนั มอลต้า – ซิซิล ี– อิตาลใีต้ A 

 

 

 เมษายน - มิถุนายน 2566 

เริมต้น 114,900 บาท  

(รวมวซ่ีาเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

มอลต้า – วัลเลตตา – มาร์ซักลอกก์ - เอม็ดินา – ฮาการ์กมิ – ราบตั - เปียซซา อาร์เมรินา - ปาแลร์โม 

มอนเรอาเล  - เซฟาลู – ทอร์มินา – ซิซิล ี– โคเซนซา – มาเทรา - อัลเบอโรเบลโล (Unesco) - บารี 
 

ราคาทัวร์ 114,900 บาท : 6-15 เม.ย. 66 / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 66/ 12-21 พ.ค. 66 / 16-25 มิ.ย. 66 
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10 วนั มอลต้า – ซิซิล ี– อิตาลใีต้ A 
วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าทีและมัคคุเทศก์ได้ทีเคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเทียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกทีนงั และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคาํและอาหารเชา้ ระหวา่งบิน  
 

วันทีสอง อสิตันบูล – มอลต้า – วัลเลตตา – มาร์ซักลอกก์  
 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลู (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลียนเทียวบิน  

08.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมอลตา้ โดยเทยีวบิน TK1369 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช.ม.) 

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอลตา้ ประเทศมอลตา้ นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านเทียวชมเมืองเก่า 3 เมืองแห่งเกาะมอลตา้ อนัได้แก่ เมืองคอสปิควั (Cospicua), เมืองแซงเกลีย (Senglea) 

และเมืองวิททอริโอซา (Vittoriosa) ซึงเป็นเมืองทีได้มีสร้างกาํแพงป้อมปราการโอบลอ้มโดยรอบ นําท่านแวะ

ถ่ายรูปกับสถานทีสําคญัทางประวติัศาสตร์ เช่น ป้อมปราการโบราณ, โบสถ์ประจาํเมือง, ศาลาว่าการเมือง และ

ทา่เรือเมืองเก่า  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
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บ่าย นําท่านชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซึงได้ตังชือเมืองตามชือของ Jean Parisot De La Valetta ผู ้ซึง

สามารถป้องกนัการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวลัเลตตาไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980 นําท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยทีครังหนึงเคยเป็น

สถานทีส่วนบุคคล แต่ภายหลังได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมในปี  ภายในสวนประกอบไปด้วย Upper 

Barracca และ Lower Barracca ในส่วน Upper นนัไดส้ร้างขึนในปี 1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวน

จะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ไดช้ัดเจน นําท่านเขา้ชมวิหารเซนตจ์อห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดย

อัศวินเซนต์จอห์น เพือมอบเป็นเกียรติแก่ผูอุ้ปถัมภ์เหล่าอัศวินทังหลาย ความพิเศษของวิหารแห่งนีคือการ 

ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิก และศิลปินชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษที  16 จากนัน  ชม AUBERGE DE 

CASTILLE อาคารทีมีความสง่างามและใหญ่โตทีสุดแห่งหนึง ในเมืองวลัเลตตา ตังอยู่บนจุดทีสูงทีสุดของ

คาบสมุทรซึงถูกออกแบบให้เป็นสถานทีหรูหราทีสุด ปัจจุบนัใช้เป็นทีพาํนักของนายกรัฐมนตรีของประเทศ

สาธารณรัฐมอลตา้ สร้างขึนครังแรกในปี 1574 โดยสถาปนิกชาวมอลตา้ชือ GIROLAMO CASSAR และมีการ

สร้างบูรณะใหม่อีกครังในปี 1741 นําท่านเข้าชมพระราชวงัแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีต

พระราชวงัยุคศตวรรษที 16 ถือครองโดย อุสตาจิโอ้ เดล มอนเต ้ญาติคนสนิทของผูค้รองแควน้มอลต้า นาม 

ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้แรกเริมเดิมทีถูกใช้เป็นสถานทีบญัชาการรบของอศัวินในยุคนัน และภายหลงัเสร็จสิน

สงคราม ไดถู้กต่อเติมเป็นพระราชวงั แต่แลว้ถูกโอนยา้ยเปลียนมือเป็นสถานทีพาํนักของผูป้กครองจากประเทศ

องักฤษในช่วงศตวรรษที 19 และกลบัมาถือครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลงัประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และ

ในปัจจุบนัถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งมอลตา้ สถานทีทาํงานของประธานาธิบดีแห่งมอลตา้ ภายในตวัอาคาร

ตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค และเปิดให้นักท่องเทียวเขา้ชมในบางส่วนทีจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ ์สําหรับจดัแสดง

เรืองราวประวติัศาสตร์ และยทุโธปกรณ์ของอศัวินในอดีต  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

นําท่านเข้าพักสู่โรงแรมทีพัก La Falconeria Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 
 

วันทีสาม เอม็ดินา - ป้อมปราการเซนต์เอลโม   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็มดินา (Mdina) เมืองหลวงเก่าของมอลตา อายุประมาณ 1,500 – 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 

ตงัอยู่บนเนินเขาความสูงประมาณ 150 เมตรจากระดับนําทะเล สร้างขึนในช่วงการปกครองของชาวฟินิเชีย 

(Phoenician) เมืองนีไดรั้บอิทธิพลของศิลปะยคุกลาง สไตล์เมดิวลั ผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างอาหรับ และ

ยุโรป จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ภายนอกเมืองลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงสีทอง นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัประตู

เมือง (Mdina Gate) สร้างขึนในปี 1724 สถาปัตยกรรมบาโรค นาํท่านเดินเทียวชมภายในเมืองเก่า และนาํท่านแวะ

ถ่ายรูปกบัจตุรัสเมสคิตา (Mesquita Square) ซึงเป็นหนึงในสถานทีถ่ายทาํซีรียด์งั Game of Thornes นําท่านแวะ

ถ่ายรูปกบัวิหารเซ็นตพ์อล (St.Paul Cathedral) หรือวิหารเอ็มดินา ขึนในศตวรรษที 12 เพืออุทิศให้แก่นกับุญพอล 
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ต่อมาไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์แผน่ดินไหว จึงสร้างขึนใหม่ในปี ค.ศ. 1696-1705 อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น 

ถ่ายรูปในเมืองเอม็ดินาไดต้ามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 
 

บ่าย นําท่านเข้าชมป้อมปราการเซนต์เอลโม (Fort Saint Elmo) เป็นป้อมปราการทีสร้างขึนในสมัยศตวรรษที 16 

บริเวณด้านล่างเป็นพิพิธภณัฑ์สงครามแห่งชาติ (National War Museum) เป็นสถานทีจดัแสดงเหรียญตรา อาวุธ 

รถถงั เครืองบิน และสิงของในสมยัสงครามโลกครังทีสอง นอกจากนีป้อมแห่งนีในอดีต เคยใชเ้ป็นคุกขงัเชลยศึก

มาก่อน สําหรับด้านบนมีปืนใหญ่ประจาํจุดต่างๆ ตรงนีเราสามารถชมวิวท่าเรือมาร์ซักลอกก์ และท่าเรือแกรนด์

ฮาร์เบอร์ จากนนันาํท่านชมอนุสรณ์ Siege Bell Memorial ระฆงัสีทองขนาดใหญ่สไตลนี์โอคลาสิก สร้างขึนในปี 

ค.ศ. 1992 เพือสดุดีแก่ผูเ้สียสละชีวิตในสงครามโลกครังทีสอง และในตอนเทียงของทุกวนั จะมีการตีระฆงัเพือ

ระลึกถึงเหตุการณ์และการสูญเสียของชาวมอลตา้ในครังนนั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพัก La Falconeria Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 
 

วันทีสี ฮาการ์ กมิ – ล่องเรือ – ราบัต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่าน ล่องเรือชมทศันียภาพความสวยงามของเกาะมอลตา้ นาํท่านถ่ายรูปกบัถาํบลูกรอตโต (Blue Grotto) แห่ง

เกาะมอลตา้ จากนนันาํท่านถ่ายรูปกบัหน้าผาดิงลี (Dingli Cliff) อีกหนึงผางามแห่งเกาะมอลตา้   

 (การล่องเรือขึนอยูก่บัสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอืออาํนวย ทางบริษทัฯ จะจดักิจกรรมอืนทดแทน) 
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กลางวนั รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเทียวชมเมืองราบตั (Rabat) เมืองสําคญัในอดีตของมอลตา้ และเป็นแหล่งสําคญัของมรดกทางวฒันธรรม

แห่งมอลตา้อีกดว้ย นําท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ปอล (St Paul Cathedral) อนัเป็นสถานทีกล่าวไดว้่าเป็น

จุดเริมต้นของคริสเตียนในเกาะมอลตา้ ทีซึงอัครสาวกเซนต์ปอล ได้เคยมาพักเมือเดินทางมาถึงเกาะมอลต้า 

จากนันนาํท่านเขา้ชมวิลลาโรมนั หรือ คฤหาสน์ของขุนนางโรมนัโบราณ (Roman Villa) และ พิพิธภณัฑ์โรมนั 

(Museum of Roman Antiquities) ซึงไดจ้ดัแสดงขา้วของเครืองใช ้ตลอดจนห้องต่างๆของขุนนางโรมนัทีมาพาํนกั

อยูบ่นเกาะมอลตา้ในอดีต 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพัก La Falconeria Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที 3) 

 

วันทีห้า  อากริเจนโต – ปาแลร์โม  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

05.45 น. นาํทานเดินทางเพือขึนเรือเฟอร์รีขา้มสู่เมืองปอซซาโล 

06.30 น. เรือเฟอร์รีออกจากท่าเรือ มุ่งหนา้สู่เมืองปอซซาโล 

08.00 น. เรือเฟอร์รีเดินทางถึงเมืองปอซซาโล 

 ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเปียซซา อาร์เมรินา (Piazza Armeria) (ระยะทาง 131 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.20 ชวัโมง) นาํท่านเขา้ชมคฤหาสน์ขุนนางโรมนั (Roman Villa Del Casale) อดีตบา้นพกัตากอากาศของขุนนาง

โรมันสมยัก่อน ซึงสร้างขึนในช่วงศตวรรษที 4 จุดเด่นของทีนีคือฝาผนงัและพืนทางเดินทีประดบัประดาไปดว้ย

งานศิลปะโมเสค มีการไล่แสงสีทาํให้ภาพมีมิติอย่างน่าอศัจรรยแ์ละยงัไดร้ับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองปาแลร์โม (Palermo) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.20 ชัวโมง) เมืองหลวงของ

แควน้ปกครองตนเองซิซิลี  ซึงเป็นเกาะใหญ่ปลายรองเทา้บูทของอิตาลี มีประวตัิต่อเนืองยาวนานกว่า ,000 ปี 

เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคญัแห่งหนึงของยุโรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติทีมีอาํนาจเขม้แข็งใน

ช่วงเวลาต่างๆเริมตงัแต่กรีก โรมนั คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมนั ฝรังเศส และสเปน แต่ละชาติผลัดเปลียน

หมุนเวียนกันเข้ามาปกครองดินแดนนีขณะเดียวกันก็ได้นําเอาศิลปวฒันธรรมของตนเข้ามาด้วย เกาะนีจึงมี

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทีหลากหลายผสมผสานกนัหากแต่ลงตวั นอกจากนียงัอุดมไปดว้ยความงามทาง

ธรรมชาติ ของทงัชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ดว้ยความทีอยูห่่างไกลท่านจะสามารถสัมผสัถึงความเป็นอิตาเลียน

ดงัเดิม อยา่งทีหาไม่พบอีกแลว้ตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพืนทวีป นาํท่านถ่ายรูปกบั Palazzo dei Normanni อดีต

ราชวงัของกษตัริยน์อร์แมน ปัจจุบนัใชเ้ป็นสภาทอ้งถินประจาํเมือง นาํท่านชม นาํพุ Fontana della Vergogna นาํพุ

แกะสลกัสไตลเ์รเนอซองส์ซึงสังทาํจากฟลอเรนซ์ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน  
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพัก NH Palermo Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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วันทีหก ปาแลร์โม – เซฟาลู – ทอร์มินา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านชม Cappella Palatina โบสถ์ส่วนพระองคข์องกษตัริยโ์รเจอร์ที 2 พระราชาซึงเคยไดชื้อว่ามีฐานะลาํซํา

ทีสุดในยุโรป โดยโบสถนี์ยงัถือเป็นตน้แบบของวิหาร Monreale ทีสร้างขึนในอีก  ปีให้หลงัดว้ย หลงัคาโดม

ประดบัดว้ยโมเสคทองรูปพระเยซูและเทวดาทงัแปดนาํท่านเขา้ชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ที

ไดรั้บการยกย่องวา่เป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์แห่งหนึงของโลก สร้างขึนโดยกษตัริยวิ์ลเลียมที 2 

ผูป้กครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายในวิหารท่านจะไดพ้บกบัความอลงัการของโมเสคทอง ซึงว่ากนั

ว่าใชท้องในการประดับประดาทงัหมด 2,200 กก.เลยทีเดียว นับเป็นโบสถโ์มเสคทีใหญ่อนัดับ  ของโลก  รอง

จากโบสถ์เซนต์โซเฟียทีตุรกี และทีน่าอศัจรรยค์ือ โมเสคทีเห็นทังหมดนีใช้เวลาสร้างแค่  ปีเท่านัน นําท่าน

เดินทางสู่เมืองเซฟาลู (Cefalu) (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชวัโมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  

 

บา่ย นาํท่านชม เมืองเซฟาลู (Cefalu) เมืองทางตอนเหนือของเกาะซิซิลี ในจงัหวดัปาแลร์โม เป็นเมืองทีไดชื้อว่ามีหาด

ทรายทีสวยงาม ทอดผ่านบา้นเรือนริมชายหาด ทีสร้างไล่ระดับขึนไปตามแนวเขา นับเป็นอีกหนึงทศันียภาพที

สวยงามของเกาะซิลี ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปบนหาดเซฟาลู อนัเป็นอีกหนึงชายหาดทีสวยงามและติดอนัดับของ

เกาะซิซิลี นาํท่านเดินทางสู่เมืองทอร์มินา ( Taormina ) (ระยะทาง 232 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

นําท่านเข้าพักสู่โรงแรมทีพัก Villa Esperia Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีเจ็ด ทอร์มินา– เมสซินา–โคเซนซา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านชมเมืองทอร์มินา (Toarmina) เมืองตงัอยู่บนเนินเขาชายทะเลงดงามดงัภาพวาดทีมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟ   

เอด็น่าทียงัคุกรุ่นอยู ่ ไดชื้อวา่เป็นเมืองทีสวยทีสุดบนเกาะซิซิลี นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคอร์โซ อมัเบอร์โต ้(Corso 

Umberto) ถนนสายหลกัของเมือง อิสระให้ท่านได้      ช้อปปิง โดยสองขา้งทางมีร้านอาหาร, ร้านขายของฝาก

และสินค้าพืนเมืองมากมาย นําท่านเข้าชมโรงละครกรีก (Greek Theatre) สร้างขึนเมือศตวรรษที 3 ก่อน

คริสตกาล  เป็นโรงละครกรีกทีตงัอยู่บนจุดทีดีทีสุดในบรรดาโรงละครกรีกทงัหมดทีมีอยู่ในโลก  ดา้นหลงัเป็น

วิวของเมืองทอร์มิน่าบนไหล่เขา ทะเลไอโอเนียน และภูเขาไฟเอ็ดน่า โรงละครกรีกแห่งนียงัคงถูกใชง้านในช่วง

ฤดูร้อน โดยเป็นหนึงในสถานทีจดัเทศกาลงานศิลปะนานาชาติของเมืองทีมีชือว่า ทอร์มิน่า อาร์เต ้นําท่านแวะ

ถ่ายรูปวิหารซานนิโคลา  ( Cathedral of San Nicola ) ตังอยู่ใจกลางเมืองเทอร์มินา สร้างขึนในสมัยยุคกลาง

ศตวรรษที  สไตลบ์าร็อก โดยชาวสวาเบียน ดา้นหนา้คือ นาํพุ “Baroque Fountain”  อิสระใหท้่านชมเมือง 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองวิลลา ซานจิโอวานี (Villa San Giovanni) เพือนังเรือเฟอร์รี ขา้มสู่เกาะซิซิลี (Sicily) เกาะ  

สวรรค์  ของคนอิตาลี เป็นเกาะทีตงัอยู่ทางใตข้องประเทศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทีมีประวติัต่อเนืองยาวนาน

กว่า 4,000 ปี  เป็นเกาะทีใหญ่ทีสุดของประเทศอิตาลีและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีช่องแคบเมสซีนาคนัระหว่างตวั

เกาะกับแผ่นดินใหญ่อิตาลี บนเกาะมีภูเขาไฟเอตนาสูง 3,320 เมตรเป็นจุดทีสูงทีสุดของเกาะ มีประชากรอาศยัอยู่

บนเกาะกว่า 5 ล้านคน ซึงทงัเกาะยงัมีฐานะเป็นแควน้ปกครองตนเองซิซิลี นําท่านเดินทางสู่เมืองโคเซนซา 

(Cosenza) (ระยะทาง 177 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)  เป็นเมืองทางใตข้องอิตาลี ตรงบริเวณที

แม่นําบูเซนโตกับแม่นํากราติสไหลมาบรรจบกัน เป็นเมืองหลวงของจังหวดัโคเซนซา มีสถาบันโคเซน

เทียน (Cosentian Academy) ทีถือเป็นสถานศึกษาดา้นปรัชญาและวรรณคดีแห่งแรกทีก่อตงัในอิตาลีและในยโุรป 

(ค.ศ. 1511) ปัจจุบนัเมืองยงัคงเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม มีพิพิธภณัฑ์ โรงละคร ห้องสมุดอยู่หลายแห่ง นาํท่าน

เทียวชมเมืองโคเซนซา อีกหนึงเมืองเก่าและเมืองสวยแห่งอิตาลีใต ้
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
 

นําท่านเข้าพักสู่โรงแรมทีพัก Italiana Hotel Cosenza **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีแปด เมทารา - อัลเบอโรเบลโล  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่เมืองมาเทรา (Matera) (ระยะทาง 203 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  ชัวโมง) อีกหนึงเมือง

ท่องเทียวทีมีความสําคัญทางประวติัศาสตร์ ซึงตงัอยู่ในแควน้บาซีลีกาตา (Basilicata) หนึงใน 20 แควน้ของ

ประเทศอิตาลี ตวัเมืองตงัอยู่เหนือหุบเขาทีมีแม่นาํสายเล็กๆไหลผ่าน เมือเดินเขา้มาภายในตวัเมืองจะไดพ้บกบั

ถนนสายเล็กๆทีปูดว้ยหิน ทีตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอนัแสนเก่าแก่ เป็นเมืองทีไดรั้บขนาน

นามวา่เป็นเมืองใตดิ้น หรือ เมืองมนุษยถ์าํ นนัเอง จนกระทงัในปี 1993 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดก

โลก สําหรับนครถาํโบราณ Sassi di Matera เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ทีมีอายกุวา่ 9,000 ปี นาํท่านเทียวชมความ

สวยงามแปลกตาของนครถาํแห่งนี พร้อมเก็บภาพความสวยงามของลกัษณะภูมิประเทศอนัแปลกตาของเมืองนี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอลัเบอโรเบลโล (Alberobello) (ระยะทาง 67 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมือง

เล็กๆทีตงัอยู่ในจงัหวดั Bari แควน้ปูเกลีย (Puglia) ประเทศอิตาลี เป็นหมู่บา้นหินปูนของชุมชนโบราณ ทีชือว่า 

Trulli นาํท่านชมความสวยงามของหมู่บา้นหินปูน หลงัคาทรงกลวย หรือยอดกลมจึงส่งผลให้หมู่บา้นแห่งนีมี

ความสวยงามแปลกตามาก องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เมืองนีเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 

1996 อิสระให้ท่านไดม้ีเวลาเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศของหมู่บา้นโบราณสีขาวแปลกตาทียากจะพบ

เห็นในอิตาลี แต่ยงัคงอนุรักษไ์ดอ้ย่างดีเยยีม ณ เมืองแห่งนี 

 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพัก Grand Hotel La chiusa di chietri Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีเก้า บารี  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองบารี  (ระยะทาง 66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมืองทีอยู่ใกลก้บัทะเลเอเดรี

ยติก จนไดรั้บสมญานามว่า“แคลิฟอร์เนียตอนใตข้องอิตาลี” เป็นเมืองทีมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ เป็น

ศูนย์กลางการเดินเรือและศูนย์กลางของอาณาจักรไบแซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี  เป็นเมืองทีมีความ

เจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เนืองดว้ยเซนตนิ์โคลสัมาจาริกแสวงบุญทีเมืองนี  ในสมยัสงครามโลกครังที  เมืองไดถู้ก

ทาํลายด้วยระเบิดไดนามิก  และได้ทาํการบูรณะสร้างเมืองขึนใหม่ ปัจจุบันจึงเห็นบ้านเรือนทีทนัสมัยอยู่เป็น
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จํานวนมาก  แต่ยงัคงสามารถเห็นซากความเจริญในอดีตทียงัคงเหลือไว ้นําท่านเข้าชมปราสาทซูโว (Svevo 

Castle) ซึงเป็นปราสาททีแสดงให้เห็นถึงอาํนาจมืด (Dark Symbol of Power) ตวัปราสาทสร้างขึนในศิลปะแบบ

นอร์แมน-สวาเบียน ระหวา่งปี 1501-1523 โดย อิซเบลแห่งอารากอน และ โบนา สฟอร์ซา เจา้หญิงแห่งบารี สร้าง

ขึนเพอืแสดงใหเ้ห็นถึงความยงิใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัในอดีต นาํ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ชอ้ปปิงเอาทเ์ลต Molfetta Outlet อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นมและ

เลือกซือของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินบารี 

19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินบารี สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเทียวบินที TK1466 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.20 ชม.) 

 บริการอาหาร เครืองดมื และพกัผอ่น บนเครืองบิน 

23.55 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปลียนเครือง อิสระให้ท่านชอ้ปปิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
 

วันทีสิบ กรุงเทพมหานคร 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทียวบินที TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชวัโมง)  

 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคาํ และ อาหารเชา้ 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั มอลต้า – ซิซิล ี– อิตาลใีต้ A 
ราคาทัวร์ 114,900 บาท : 6-15 เม.ย. 66 / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 66/ 12-21 พ.ค. 66 / 16-25 มิ.ย. 66 

 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  สงกรานต์ / เม.ย - มิ.ย.  

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 114,900 

พกัเดยีวเพมิท่านละ 17,000 

เด็กอายุ 2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 104,900 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

90,000 – 120,000 

 (ไม่เอาตวัเครืองบินหักออก BKK-MLA//BRI-BKK) 29,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 28 สิงหาคม 2565) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 30 ก.ก., กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบไุว้ในรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบินTK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 85 ปี) 

ประกนัครอบคลุมการติดเชือ Covid 19 

 ค่าภาษีในประเทศอิตาลี, มอลตา้ 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้อิตาลี 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ 
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อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่าย % 
 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง เช่นมดัจาํตวัเครืองบิน, วีซ่าและค่าดาํเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน

ใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วี

ซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใช้จ่ายในการยนืวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัวเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านได้ทาํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินกัท่องเทียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม

สีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัวา่ทวัร์

นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนัยกเลิก 

บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะทาํ

ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้และ

ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกว่ามาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนักส่วนที

เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่

แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง

ทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา

ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านัน นันหมายถึงจะชดเชยตามนําหนักกระเป๋า คูณ ด้วย

ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านนั ดงันนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนนัท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัทาํการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืนเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  

เพือขอยนืวซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พืนฉากหลงัรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเหน็คิวและใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป

กบัหน้าวีซ่าทีเคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านัน*** 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเดก็ตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และให้ระบุวา่ ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้ระบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์มีีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรบัรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัว่ากาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  
 

เอกสารรับรองการทํางานทีออกในลกัษณะจดหมาย ต้องเป็นฉบับจริง มีอายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีจะยืนวีซ่า 
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชเ้ป็น Statement หรือ ปรินท ์Statement online ได)้ 

- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยทางธนาคารยอ้นหลงั 3 เดือน

หรือ ปรินท ์ Statement online ยอ้นหลงั 3 เดือนได ้ (หา้มขา้มเดือน) ระบุชือเจา้ของบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นตาม

ตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายุไม่เกิน 7 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา และ มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง

การเดินทาง 1 ท่าน  

 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านัน หรือ กระแสรายวันทีไม่ติดลบ ************** 

 

- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใช้เป็นบญัชีหลกัในการยนืได)้  

     ท่านตอ้งใช้บญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการยนื 

หากใชบ้ญัชีฝากประจาํในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงันี 

- สาํเนาสมุดบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

**กรณีรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุชือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดชือใหถู้กตามพาสปอร์ต  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


