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10 วัน มอลต้า – ซิซิล ี– อติาลีใต้ 

 

 

พฤศจิกายน 2565 - เมษายน 2566 

เร่ิมต้น 109,900 บาท  
(รวมวีซ่าเชงเก้น และรวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

บารี – อัลเบอโรเบลโล (Unesco) – มาเทรา – โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์มินา – เซฟาลู – ปาแลร์โม – มอนเรอาเล  
เปียซซา อาร์เมรินา – วัลเลตตา – มาร์ซักลอกก์ – เอ็มดินา – ฮาการ์กิม – ราบัต 

 

ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65/ 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 66 / 17-26 ก.พ. 66 / 17-26 มี.ค. 66 / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 66 
ราคาทัวร์ 114,900 บาท : 29 ธ.ค. – 7 ม.ค. 66 / 6-15 เม.ย. 66 
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10 วัน มอลต้า – ซิซิล ี– อติาลีใต้  
วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์ เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่  9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่างบิน  

 

วันที่สอง อิสตันบูล – มอลต้า – วัลเลตตา – มาร์ซักลอกก์  
 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
08.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมอลตา้ โดยเที่ยวบนิ TK1369 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ช.ม.) 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอลตา้ ประเทศมอลตา้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่า 3 เมืองแห่งเกาะมอลต้า อันได้แก่ เมืองคอสปิควั (Cospicua), เมืองแซงเกลีย (Senglea) 
และเมืองวิททอริโอซา (Vittoriosa) ซ่ึงเป็นเมืองที่ไดม้ีสร้างก าแพงป้อมปราการโอบลอ้มโดยรอบ น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ เช่น ป้อมปราการโบราณ, โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลาว่าการเมือง และ
ท่าเรือเมืองเก่า  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
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บ่าย น าท่านชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซ่ึงได้ตั้ งช่ือเมืองตามช่ือของ Jean Parisot De La Valetta ผู ้ซ่ึง
สามารถป้องกนัการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวลัเลตตาไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980 น าท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยที่คร้ังหน่ึงเคยเป็น
สถานที่ส่วนบุคคล แต่ภายหลังได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปด้วย Upper 
Barracca และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นไดส้ร้างขึ้นในปี 1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวน
จะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ไดช้ัดเจน น าท่านเข้าชมวิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดย
อัศวินเซนต์จอห์น เพ่ือมอบเป็นเกียรติแก่ผู ้อุปถัมภ์เหล่าอัศวินทั้ งหลาย ความพิเศษของวิหารแห่งน้ีคือการ 
ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิก และศิลปินชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษที่  16 จากนั้ น  ชม AUBERGE DE 
CASTILLE อาคารที่มีความสง่างามและใหญ่โตที่สุดแห่งหน่ึง ในเมืองวลัเลตตา ตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของ
คาบสมุทรซ่ึงถูกออกแบบให้เป็นสถานที่หรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นที่พ  านักของนายกรัฐมนตรีของประเทศ
สาธารณรัฐมอลตา้ สร้างขึ้นคร้ังแรกในปี 1574 โดยสถาปนิกชาวมอลตา้ช่ือ GIROLAMO CASSAR และมีการ
สร้างบูรณะใหม่อีกคร้ังในปี 1741 น าท่านเข้าชมพระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีต
พระราชวงัยุคศตวรรษที่ 16 ถือครองโดย อุสตาจิโอ้ เดล มอนเต้ ญาติคนสนิทของผูค้รองแควน้มอลต้า นาม 
ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้แรกเร่ิมเดิมทีถูกใช้เป็นสถานที่บญัชาการรบของอศัวินในยุคนั้น และภายหลงัเสร็จส้ิน
สงคราม ไดถู้กต่อเติมเป็นพระราชวงั แต่แลว้ถูกโอนยา้ยเปลี่ยนมือเป็นสถานที่พ  านกัของผูป้กครองจากประเทศ
องักฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 และกลบัมาถือครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลงัประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และ
ในปัจจุบนัถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งมอลตา้ สถานที่ท างานของประธานาธิบดีแห่งมอลตา้ ภายในตวัอาคาร
ตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค และเปิดให้นักท่องเที่ยวเขา้ชมในบางส่วนที่จดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ์ ส าหรับจดัแสดง
เร่ืองราวประวตัิศาสตร์ และยทุโธปกรณ์ของอศัวินในอดีต  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั La Falconeria Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
 

วันที่สาม เอ็มดินา - ป้อมปราการเซนต์เอลโม   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็มดินา (Mdina) เมืองหลวงเก่าของมอลตา อายุประมาณ 1,500 – 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 

ตั้งอยู่บนเนินเขาความสูงประมาณ 150 เมตรจากระดับน ้ าทะเล สร้างขึ้นในช่วงการปกครองของชาวฟินิเชีย 
(Phoenician) เมืองน้ีไดรั้บอิทธิพลของศิลปะยุคกลาง สไตลเ์มดิวลั ผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างอาหรับ และ
ยโุรป จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ภายนอกเมืองลอ้มรอบดว้ยก าแพงสูงสีทอง น าท่านแวะถ่ายรูปกบัประตู
เมือง (Mdina Gate) สร้างขึ้นในปี 1724 สถาปัตยกรรมบาโรค น าท่านเดินเที่ยวชมภายในเมืองเก่า และน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับจตุรัสเมสคิตา (Mesquita Square) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานที่ถ่ายท าซีรียด์ัง Game of Thornes น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัวิหารเซ็นตพ์อล (St.Paul Cathedral) หรือวิหารเอ็มดินา ขึ้นในศตวรรษที่ 12 เพ่ืออุทิศให้แก่นักบุญพอล 
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ต่อมาไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จึงสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1696-1705 อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น 
ถ่ายรูปในเมืองเอ็มดินาไดต้ามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมป้อมปราการเซนต์เอลโม (Fort Saint Elmo) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 
บริเวณดา้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามแห่งชาติ (National War Museum) เป็นสถานที่จดัแสดงเหรียญตรา อาวุธ 
รถถงั เคร่ืองบิน และส่ิงของในสมยัสงครามโลกคร้ังที่สอง นอกจากน้ีป้อมแห่งน้ีในอดีต เคยใชเ้ป็นคุกขงัเชลยศึก
มาก่อน ส าหรับดา้นบนมีปืนใหญ่ประจ าจุดต่างๆ ตรงน้ีเราสามารถชมวิวท่าเรือมาร์ซักลอกก์ และท่าเรือแกรนด์
ฮาร์เบอร์ จากนั้นน าท่านชมอนุสรณ์ Siege Bell Memorial ระฆงัสีทองขนาดใหญ่สไตลนี์โอคลาสิก สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1992 เพ่ือสดุดีแก่ผูเ้สียสละชีวิตในสงครามโลกคร้ังที่สอง และในตอนเที่ยงของทุกวนั จะมีการตีระฆงัเพื่อ
ระลึกถึงเหตุการณ์และการสูญเสียของชาวมอลตา้ในคร้ังนั้น 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั La Falconeria Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 

วันที่ส่ี ฮาการ์ กิม – ล่องเรือ – ราบัต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่าน ล่องเรือชมทศันียภาพความสวยงามของเกาะมอลตา้ น าท่านถ่ายรูปกบัถ ้าบลูกรอตโต (Blue Grotto) แห่ง

เกาะมอลตา้ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัหนา้ผาดิงลี (Dingli Cliff) อีกหน่ึงผางามแห่งเกาะมอลตา้   
 (การล่องเรือขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออ านวย ทางบริษทัฯ จะจดักิจกรรมอื่นทดแทน) 
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กลางวนั รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองราบตั (Rabat) เมืองส าคญัในอดีตของมอลต้า และเป็นแหล่งส าคญัของมรดกทางวฒันธรรม
แห่งมอลตา้อีกด้วย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์เซนต์ปอล (St Paul Cathedral) อนัเป็นสถานที่กล่าวได้ว่าเป็น
จุดเร่ิมต้นของคริสเตียนในเกาะมอลต้า ที่ซ่ึงอัครสาวกเซนต์ปอล ได้เคยมาพกัเมื่อเดินทางมาถึงเกาะมอลต้า 
จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิลลาโรมนั หรือ คฤหาสน์ของขุนนางโรมนัโบราณ (Roman Villa) และ พิพิธภณัฑ์โรมัน 
(Museum of Roman Antiquities) ซ่ึงไดจ้ดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช ้ตลอดจนห้องต่างๆของขุนนางโรมนัที่มาพ านัก
อยูบ่นเกาะมอลตา้ในอดีต 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั La Falconeria Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 
 
วันที่ห้า  อากริเจนโต – ปาแลร์โม  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
05.45 น. น าทานเดินทางเพ่ือขึ้นเรือเฟอร์ร่ีขา้มสู่เมืองปอซซาโล 
06.30 น. เรือเฟอร์ร่ีออกจากท่าเรือ มุ่งหนา้สู่เมืองปอซซาโล 
08.00 น. เรือเฟอร์ร่ีเดินทางถึงเมืองปอซซาโล 
 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเปียซซา อาร์เมรินา (Piazza Armeria) (ระยะทาง 131 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.20 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชมคฤหาสน์ขุนนางโรมนั (Roman Villa Del Casale) อดีตบา้นพกัตากอากาศของขุนนาง
โรมนัสมยัก่อน ซ่ึงสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 จุดเด่นของที่น่ีคือฝาผนงัและพ้ืนทางเดินที่ประดบัประดาไปดว้ย
งานศิลปะโมเสค มีการไล่แสงสีท าให้ภาพมีมิติอย่างน่าอัศจรรยแ์ละยงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปาแลร์โม (Palermo) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.20 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
แควน้ปกครองตนเองซิซิลี  ซ่ึงเป็นเกาะใหญ่ปลายรองเทา้บูทของอิตาลี มีประวตัิต่อเน่ืองยาวนานกว่า 4,000 ปี 
เป็นจุดยทุธศาสตร์ส าคญัแห่งหน่ึงของยโุรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติที่มีอ  านาจเขม้แข็งใน
ช่วงเวลาต่างๆเร่ิมตั้งแต่กรีก โรมัน คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมนั ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาติผลดัเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเข้ามาปกครองดินแดนน้ีขณะเดียวกันก็ได้น าเอาศิลปวฒันธรรมของตนเข้ามาด้วย เกาะน้ีจึงมี
สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมที่หลากหลายผสมผสานกนัหากแต่ลงตวั นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยความงามทาง
ธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ดว้ยความที่อยูห่่างไกลท่านจะสามารถสัมผสัถึงความเป็นอิตาเลียน
ดั้งเดิม อยา่งที่หาไม่พบอีกแลว้ตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพ้ืนทวีป น าท่านถ่ายรูปกบั Palazzo dei Normanni อดีต
ราชวงัของกษตัริยน์อร์แมน ปัจจุบนัใชเ้ป็นสภาทอ้งถิ่นประจ าเมือง น าท่านชม น ้าพุ Fontana della Vergogna น ้าพุ
แกะสลกัสไตลเ์รเนอซองส์ซ่ึงส่ังท าจากฟลอเรนซ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน  
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั NH Palermo Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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วันที่หก ปาแลร์โม – เซฟาลู – ทอร์มินา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านชม Cappella Palatina โบสถ์ส่วนพระองค์ของกษตัริยโ์รเจอร์ที่ 2 พระราชาซ่ึงเคยได้ช่ือว่ามีฐานะล ่าซ า

ที่สุดในยุโรป โดยโบสถ์น้ียงัถือเป็นตน้แบบของวิหาร Monreale ที่สร้างขึ้นในอีก 40 ปีให้หลงัดว้ย หลังคาโดม
ประดบัด้วยโมเสคทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปดน าท่านเขา้ชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ที่
ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์แห่งหน่ึงของโลก สร้างขึ้นโดยกษตัริยวิ์ลเลียมที่ 2 
ผูป้กครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายในวิหารท่านจะไดพ้บกบัความอลงัการของโมเสคทอง ซ่ึงว่ากนั
ว่าใช้ทองในการประดบัประดาทั้งหมด 2,200 กก.เลยทีเดียว นับเป็นโบสถ์โมเสคที่ใหญ่อนัดบั 2 ของโลก  รอง
จากโบสถ์เซนต์โซเฟียที่ตุรกี และที่น่าอัศจรรยค์ือ โมเสคที่เห็นทั้งหมดน้ีใช้เวลาสร้างแค่ 8 ปีเท่านั้น น าท่าน
เดินทางสู่เมืองเซฟาลู (Cefalu) (ระยะทาง 99 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บ่าย น าท่านชม เมืองเซฟาลู (Cefalu) เมืองทางตอนเหนือของเกาะซิซิลี ในจงัหวดัปาแลร์โม เป็นเมืองที่ไดช่ื้อว่ามีหาด
ทรายที่สวยงาม ทอดผ่านบา้นเรือนริมชายหาด ที่สร้างไล่ระดับขึ้นไปตามแนวเขา นับเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพที่
สวยงามของเกาะซิลี ให้ท่านไดแ้วะถ่ายรูปบนหาดเซฟาลู อนัเป็นอีกหน่ึงชายหาดที่สวยงามและติดอนัดับของ
เกาะซิซิลี น าท่านเดินทางสู่เมืองทอร์มินา ( Taormina ) (ระยะทาง 232 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Villa Esperia Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด ทอร์มินา– เมสซินา–โคเซนซา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านชมเมืองทอร์มินา (Toarmina) เมืองตั้งอยู่บนเนินเขาชายทะเลงดงามดงัภาพวาดที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ   
เอ็ดน่าที่ยงัคุกรุ่นอยู ่ ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดบนเกาะซิซิลี น าท่านเดินทางสู่ ถนนคอร์โซ อมัเบอร์โต ้(Corso 
Umberto) ถนนสายหลักของเมือง อิสระให้ท่านได ้     ช้อปป้ิง โดยสองขา้งทางมีร้านอาหาร, ร้านขายของฝาก
และสินค้าพ้ืนเมืองมากมาย น าท่านเข้าชมโรงละครกรีก (Greek Theatre) สร้างขึ้ นเมื่อศตวรรษที่  3 ก่อน
คริสตกาล  เป็นโรงละครกรีกที่ตั้งอยู่บนจุดที่ดีที่สุดในบรรดาโรงละครกรีกทั้งหมดที่มีอยูใ่นโลก  ดา้นหลงัเป็น
วิวของเมืองทอร์มิน่าบนไหล่เขา ทะเลไอโอเนียน และภูเขาไฟเอ็ดน่า โรงละครกรีกแห่งน้ียงัคงถูกใชง้านในช่วง
ฤดูร้อน โดยเป็นหน่ึงในสถานที่จดัเทศกาลงานศิลปะนานาชาติของเมืองที่มีช่ือว่า ทอร์มิน่า อาร์เต้ น าท่านแวะ
ถ่ายรูปวิหารซานนิโคลา  ( Cathedral of San Nicola ) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเทอร์มินา สร้างขึ้ นในสมัยยุคกลาง
ศตวรรษที่ 13 สไตลบ์าร็อก โดยชาวสวาเบียน ดา้นหนา้คือ น ้าพุ “Baroque Fountain”  อิสระให้ท่านชมเมือง 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวิลลา ซานจิโอวานี (Villa San Giovanni) เพ่ือนั่งเรือเฟอร์ร่ี ข้ามสู่เกาะซิซิลี (Sicily) เกาะ  
สวรรค์  ของคนอิตาลี เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีประวตัิต่อเน่ืองยาวนาน
กว่า 4,000 ปี  เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลีและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีช่องแคบเมสซีนาคัน่ระหว่างตวั
เกาะกบัแผ่นดินใหญ่อิตาลี บนเกาะมีภูเขาไฟเอตนาสูง 3,320 เมตรเป็นจุดที่สูงที่สุดของเกาะ มีประชากรอาศยัอยู่
บนเกาะกว่า 5 ล้านคน ซ่ึงทั้ งเกาะยงัมีฐานะเป็นแควน้ปกครองตนเองซิซิลี น าท่านเดินทางสู่เมืองโคเซนซา 
(Cosenza) (ระยะทาง 177 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เป็นเมืองทางใต้ของอิตาลี ตรงบริเวณที่
แม่น ้ าบู เซนโตกับแม่น ้ ากราติสไหลมาบรรจบกัน เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคเซนซา มีสถาบันโคเซน
เทียน (Cosentian Academy) ที่ถือเป็นสถานศึกษาดา้นปรัชญาและวรรณคดีแห่งแรกที่ก่อตั้งในอิตาลีและในยุโรป 
(ค.ศ. 1511) ปัจจุบนัเมืองยงัคงเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม มีพิพิธภัณฑ์ โรงละคร ห้องสมุดอยู่หลายแห่ง น าท่าน
เที่ยวชมเมืองโคเซนซา อีกหน่ึงเมืองเก่าและเมืองสวยแห่งอิตาลีใต ้

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
 

น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Italiana Hotel Cosenza **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่แปด เมทารา - อัลเบอโรเบลโล  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองมาเทรา (Matera) (ระยะทาง 203 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมือง
ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงตั้งอยู่ในแควน้บาซีลีกาตา (Basilicata) หน่ึงใน 20 แควน้ของ
ประเทศอิตาลี ตวัเมืองตั้งอยู่เหนือหุบเขาที่มีแม่น ้ าสายเล็กๆไหลผ่าน เมื่อเดินเขา้มาภายในตวัเมืองจะไดพ้บกับ
ถนนสายเล็กๆที่ปูดว้ยหิน ที่ตลอดสองขา้งทางเต็มไปด้วยอาคารบา้นเรือนอนัแสนเก่าแก่ เป็นเมืองที่ไดรั้บขนาน
นามว่าเป็นเมืองใตดิ้น หรือ เมืองมนุษยถ์  ้า นัน่เอง จนกระทัง่ในปี 1993 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดก
โลก ส าหรับนครถ ้าโบราณ Sassi di Matera เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่มีอายกุว่า 9,000 ปี น าท่านเที่ยวชมความ
สวยงามแปลกตาของนครถ ้าแห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความสวยงามของลกัษณะภูมิประเทศอนัแปลกตาของเมืองน้ี 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอลัเบอโรเบลโล (Alberobello) (ระยะทาง 67 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมือง
เล็กๆที่ตั้งอยู่ในจงัหวดั Bari แควน้ปูเกลีย (Puglia) ประเทศอิตาลี เป็นหมู่บา้นหินปูนของชุมชนโบราณ ที่ช่ือว่า 
Trulli น าท่านชมความสวยงามของหมู่บา้นหินปูน หลังคาทรงกลวย หรือยอดกลมจึงส่งผลให้หมู่บา้นแห่งน้ีมี
ความสวยงามแปลกตามาก องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 
1996 อิสระให้ท่านไดม้ีเวลาเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศของหมู่บา้นโบราณสีขาวแปลกตาที่ยากจะพบ
เห็นในอิตาลี แต่ยงัคงอนุรักษไ์ดอ้ยา่งดีเย่ียม ณ เมืองแห่งน้ี 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
น าท่านเข้าพักสู่โรงแรมที่พกั Grand Hotel La chiusa di chietri Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่เก้า บารี  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบารี  (ระยะทาง 66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่อยู่ใกลก้บัทะเลเอเดรี

ยติก จนไดรั้บสมญานามว่า“แคลิฟอร์เนียตอนใตข้องอิตาลี” เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการค้า เป็น
ศูนย์กลางการเดินเรือและศูนย์กลางของอาณาจักรไบแซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี  เป็นเมืองที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เน่ืองดว้ยเซนตนิ์โคลสัมาจาริกแสวงบุญที่เมืองน้ี  ในสมยัสงครามโลกคร้ังที่ 2 เมืองไดถู้ก
ท าลายด้วยระเบิดไดนามิก  และได้ท าการบูรณะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ปัจจุบันจึงเห็นบ้านเรือนที่ทนัสมัยอยู่เป็น
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จ านวนมาก  แต่ยงัคงสามารถเห็นซากความเจริญในอดีตที่ยงัคงเหลือไว ้น าท่าน เข้าชมปราสาทซูโว (Svevo 
Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทที่แสดงให้เห็นถึงอ านาจมืด (Dark Symbol of Power) ตวัปราสาทสร้างขึ้นในศิลปะแบบ
นอร์แมน-สวาเบียน ระหว่างปี 1501-1523 โดย อิซเบลแห่งอารากอน และ โบนา สฟอร์ซา เจา้หญิงแห่งบารี สร้าง
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัในอดีต น า 

 

กลางวนั รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต Molfetta Outlet อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมและ
เลือกซ้ือของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบารี 
19.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินบารี สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเที่ยวบินที่   (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.20 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผ่อน บนเคร่ืองบิน 
23.55 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปลี่ยนเคร่ือง อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
 

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบนิที่ TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน มอลต้า – ซิซิล ี– อติาลีใต้ 
ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65/ 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 66 / 17-26 ก.พ. 66 / 17-26 มี.ค. 66 / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 66 
ราคาทัวร์ 114,900 บาท : 29 ธ.ค. – 7 ม.ค. 66 / 6-15 เม.ย. 66 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  พ.ย. 2565 – เม.ย. 2566 ปีใหม่ / สงกรานต์ 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 109,900 114,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 17,000 17,000 
เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 99,900 104,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

 (ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักออก BKK-BRI//MLA-BKK) 25,000 29,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 28 สิงหาคม 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบินTK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษสีนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตวุงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลมุการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในประเทศอิตาลี, มอลตา้ 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้อิตาลี 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ 
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อัตรานี้ไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่าด าเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน
ให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วี

ซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ ยว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 
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▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส
พร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานทูตไมอ่นุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพือ่ขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 มม. 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้

ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา จะต้องเห็นคิว้และใบหู ชัดเจน (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูป
กับหน้าวีซ่าที่เคยได้) ***ความสูงหน้าผากจนถึงคาง ต้องมีขนาดระหว่าง 32-36 มม.เท่านั้น*** 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุ

ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

 

เอกสารรับรองการท างานที่ออกในลักษณะจดหมาย ต้องเป็นฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จะย่ืนวีซ่า 
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชเ้ป็น Statement หรือ ปร้ินท ์Statement online ได)้ 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ใชเ้ป็นบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยทางธนาคารยอ้นหลงั 3 เดือน

หรือ ปร้ินท ์ Statement online ยอ้นหลงั 3 เดือนได ้ (ห้ามขา้มเดือน) ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้นตาม
ตวัสะกดในพาสปอร์ต มีอายไุม่เกิน 7 วนันบัจากวนัที่จะย่ืนวซ่ีา และ มียอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง
การเดินทาง 1 ท่าน  
 

************* ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น หรือ กระแสรายวันที่ไม่ติดลบ ************** 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) **สามารถแนบประกอบได ้(ไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีหลกัในการย่ืนได)้  
     ท่านตอ้งใชบ้ญัชีออมทรัพย ์(Saving) เป็นหลกัในการย่ืน 

หากใชบ้ญัชีฝากประจ าในการแนบประกอบ ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

**กรณีรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) จะตอ้งสะกดช่ือให้ถูกตามพาสปอร์ต  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


