
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

“HIGHLIGHT” 
 

 กรุงโรม (Unesco) มหานครแหง่ความยิง่ใหญ่ ศูนยก์ลางอ านาจจกัรวรรดโิรมนัในอดตี 

 ชมสดุยอดสถานทีท่อ่งเทีย่ว ใน นครรฐัวาตกินั 

 จติรกรรมฝาผนงั THE LAST JUDGEMENT ของศลิปินดงัระดบัโลก 

 ชม โคลอสเซยีม 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก และ ประตชูยัคอนสแตนตนิ 

 ตามรอยหนงั AQUAMAN ณ เกาะซซิลิ ีเมอืงทีม่ตี านานเกีย่วกบัเหล่าเทพกรกี 
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  สถานทีท่อ่งเทีย่วช ัน้น าของอติาลแีละของยโุรป  ปาแลรโ์ม    

 ทราปานี ่เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในการตกปลาทูนา่และผลติเกลอืมาต ัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจุบนั 

 น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชม เอรเิช ่ เมอืงโบราณสมยัยุคกลาง  

 ชมสุดยอด วหิารดอรกิแหง่ซาเคสตา้ (Unesco) แหง่กรกีโบราณ และ อฒัจนัทรเ์กา่แก ่  

 พกัผอ่น เซฟาลู  เมอืงชายฝั่งทางตอนเหนอืของเกาะซซิลิ ี

 ชมอารยธรรมกรกีทีย่งัหลงเหลอือยู ่ ทอรม์นิา 

 ตืน่ตาตืน่ใจกบัการน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชม ภูเขาไฟเอตนา(Unesco) ทีย่งัคุกรุน่ 

 เยอืนเมอืงแหง่ชา้ง คาตาเนยี ชายฝั่งทศิตะวนัออกของทะเลไอโอเนยีน   

 ซรีาควิซ ์เมอืงเกา่แกอ่ายุ 2,700 ปี และ อุทยานประวตัศิาสตรซ์รีาควิซ ์(Unesco) 

 วลัเลตตา(Unesco) เมอืงหลวงเกา่แก ่หลากวฒันธรรม แหง่ประเทศมอลตา 

 ชมความอลงัการของ พระราชวงัแกรนดม์าสเตอร ์

น ัง่เรอืเฟอรร์ี ่ชม ต านานแหง่เกาะโคโซอนัสวยงาม และความยิง่ใหญ่ของป้อมวคิตอเรยี 

 เยีย่มหมูบ่า้นเสมอืนจรงิของ ป๊อปอาย กะลาสกีลา้มโต 

– อาหารหลากหลาย ไทย ทอ้งถิน่ และจนี –  

– พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทุกคนื – 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  
20.30 น.  บริษัทฯ ขอเชญิท่านที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเข้าเลขท่ี 9 

เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ( TURKISH AIRLINES) ขอให้ท่านสงัเกตป้าย  
“ALLIANCE CONSORTIUM ”  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกแด่ท่านก่อนขึน้เครื่อง...      

23.30 น. 
 

เหินฟ้าสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069   
(ใชเ้วลาบนิโดยรวม 11 ชัว่โมง)    

วนัท่ีสอง สนามบินอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  – กรุงโรม (Unesco)  – รฐัวาติกัน – มหาวิหาร
นักบุญเปโตร – พิพิธภัณฑ์วาติกัน  – โบสถ์ซิสทีน – ย่านบันไดสเปน – โคลอสเซียม &
ประตูชยัคอนสแตนติน – เขตเมืองเก่า  

06.30 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง  DUTY FREE  
หมายเหตุ : เนือ่งจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันัน้เมือ่เครือ่งลงจอดแล้ว.....รบกวนผู้เดนิทาง
ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัร์อยู่บนเครือ่งก่อน  เพือ่ทีห่วัหน้าทวัร์จะได้น าท่านลงจากเครือ่งพร้อมๆ
กนั ไปขึ้นรถต่อไปยงัอาคารส าหรบัผูโ้ดยสารต่อเครือ่ง เพือ่ป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

09.20 น. ออกเดินทางต่อสู่  กรุงโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่
TK1861  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 2 ชัว่โมง 40 นาท)ี   

10.00 น. เมื่อเครื่องบินสมัผสัขอบฟ้า น าท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศอิตาลี คณะเดินทางถึง สนามบิน 
ฟีอูมีชีโน (FIUMICINO AIRPORT)  แห่งกรงุโรม (Rome) เมอืงหลวงที่ยิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนั
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และเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี ที่มทีัง้ความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกนัอย่างกลมกลืน 
และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย  
6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง  รบักระเป๋าสมัภาระ  ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว ทางหวัหน้าทวัร์และมคัคุเทศน์ท้องถิ่นจะน าคณะขึ้นรถปรบัอากาศเข้าสู่ ตัวเมือง  
แลว้พาท่านเทีย่วชม  กรุงโรม ทีถู่กแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานทีส่ าคญั และเมอืงเก่าโรมนัจะอยู่ทาง
ฝัง่ขวาของแม่น ้า ส่วนฝัง่ซ้ายเป็นรฐัวาตกิัน และเขตทราสเตเวเร (Trastevere) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศยั
ของผูม้ฐีานะ ปัจจุบนัเป็นแหล่งรา้นอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆทนัสมยั...  

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่  นครรฐัวาติกนั (State of the Vatican City)  ประเทศเอกราชหรอืรฐัอสิระที่

เล็กที่สุดในโลก เพื่อชมความยิ่งใหญ่และงดงามตระการตาภายในของ  มหาวิหารนักบุญเปโตร 
(St. Peter's Basilica) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และส าคญัที่สุดของรฐั เป็นสถานที่ศกัดิส์ิทธ์ของ
พระศาสนจกัรโรมนัคาธอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้รบัการออกแบบโดยไมเคิลแองเจโล 
(Michelangelo)  ไฮไลท์ : เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican Museums) ซึ่งเป็นที่รวบรวม
ผลงานทางศิลปะที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลกัแบบ
คลาสสิก และงานของนักวาดภาพคนส าคญัๆ ของอติาลีในสมยักลางและสมยัเรอเนสซองส์ อาทิ 
จ็อตโต (Giotto),ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico),ฟิลิปโป ลิปปี(Filippo Lippi)  ไฮไลท์ : แวะชม 
โบสถซิ์สทีน (Sistine Chapel) ซึง่เป็นผลงานของไมเคลิแองเจโลทีว่าดภาพเขยีนสเีฟรสโก้ทีโ่ด่งดงั
ทีสุ่ดของโลกคอื THE LAST JUDGEMENT   

 
 จากนัน้ น าท่านสู่ ย่านบนัไดสเปน (Spanish Steps) บนถนนคอนดอตต ิย่านช้อปป้ิงขึ้นชื่อของ

อิตาลี บันไดสเปน เป็นบันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขัน้บันไดทัง้หมด 138 ขัน้  
ลอ้มรอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัสวยงามแลว้จตัุรสัแห่งนี้ยงัต่อตรงกบัถนน Via Condotti ทีเ่ต็มไป
ด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทัง้ Amarni,Valentino,Versace,Fendi,Ferragamo,Cartier,Bulgari 
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เป็นต้น ไฮไลท์ :  พาท่านเดิน เก็บภาพความย่ิงใหญ่บริเวณรอบนอกของสนามกีฬา 
โคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก อดตีสนามประลองการต่อสู้ที่ยิง่ใหญ่
ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50 ,000 คน ชม ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of 
Constantine) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ ผ่านชมอนุสาวรียพ์ระเจ้าวิคเตอร ์ เอม็มานูเอล็    

 
 ต่อด้วยผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ี “โรมนัฟอรัม่” เก็บภาพความ

สวยงามของ น ้าพุเทรวี  (Trevi Fountain) งานประติมากรรมของเทพนิยายกรีก  เริม่เป็นที่รู้จกั
และมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง “Three Coins in the Fountain” นักท่องเที่ยวเชื่อกันว่า หาก
ท่านโยนเหรยีญลงในน ้าพุแห่งนี้แลว้ ท่านจะได้กลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้...จากนัน้น าคณะท่านฯ
เดินทางไปชม ช่อง “โอคูลูส” หรือดวงตาแห่งสวรรค์  คือ ช่องแสงซึ่งเป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่
ตรงกลางหลงัคาโดมของ วิหารแพนธีออน (Pantheon) ภายในวิหารยังเป็นที่ฝังพระศพของ
กษตัรยิ์วคิเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และราฟาเอล ศิลปินชื่อก้องโลกอกีด้วย สถาปัตยกรรมเหล่าน้ี
ล้วนได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ.1980 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
ค ่า  พกัคา้งคนื  ณ  BEST WESTERN HOTEL PRESIDENT,ROME  หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนท่ี 1)  

วนัท่ีสาม โรม – สนามบินฟีอูมีชีโน – บินภายใน (สู่ ) ปาแลร์โม – ชมเมือง – จัตุรสัเปโตรเรีย – ย่าน
เมืองเก่า – ประตูเมือง –  อิสระช้อปป้ิง  

เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  
07.00 น. จนได้เวลาอันสมควร...น าท่านเดินทางสู่  สนามบินฟีอูมีชีโน  อีกครัง้ เพื่อเดินทางสู่  ปาแลร์โม 

ประเทศอิตาลี   
10.00 น. เหินฟ้าสู่  กรุงปาแลร์โม   โดยสายการบินอลิตาเลีย  (ALITALIA)  เที่ยวบินที่  AZ1785   

(ใช้เวลาบนิ 1 ชัว่โมง 10 นาที)  *** หมายเหตุ : เนือ่งจากทางสายการบินค่อนขา้งจะเขม้งวดเรือ่ง
ของน ้ าหนักกระเป๋า โดยก าหนดไว้ ท่านละ 1 ชิ้นๆ ละไม่เกนิ 23 กิโลกรมั  จงึขอให้ท่านผู้เดนิทาง
ค านวณน ้าหนักสมัภาระของท่านใหด้กี่อนเดนิทาง และทางบรษิทัฯใคร่ขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใชจ้่าย กรณีน ้าหนักกระเป๋าของท่านเกนิกว่าสายการบนิก าหนดไว้ ***  
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11.10 น. คณะถึง สนามบินปาแลรโ์ม (Palermo Airport) หรือ PUNTA RAISI AIRPORT ประเทศอิตาลี  
น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่
เรยีบร้อยแล้ว ทางหวัหน้าทวัร์และมคัคุเทศน์ท้องถิ่นจะน าคณะท่านฯ ขึ้นรถปรบัอากาศ แล้วออก
เดนิทางเขา้สู่ กรงุปาแลรโ์ม (Palermo) เมอืงหลวงของแควน้ปกครองตนเองบน เกาะซิซิลี(Sicily) 
มปีระวตัยิาวนานยอ้นไปถงึ 800 ปีก่อนครสิตกาล เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัและยงัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย เป็นต้นก าเนิดของหนังเรื่อง “The God Father” ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวมาเฟียชาวอิตาลีสองรุ่น  ตัง้แต่วัยเด็กที่เกาะซิซิลีจนเริ่มสร้างอิทธิพลขึ้นมาเป็น 
มาเฟียใหญ่ในนิวยอรค์... 

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้พาท่านเดินชมเมือง และชม จตัุรสัเปโตรเรีย (Piazza della Pretoria)  หรือรู้จกักันใน

นาม จัตุรสัแห่งความละอาย (Square of Shame) จตัุรสักลางเมืองที่ตัง้ของ น ้าพุเปโตรเรีย 
(Fontana Pretoria) อนุสรณ์น ้าพุส าคญัของเมอืง ออกแบบโดย ฟรานเซสโก ้คามลิานี ประตมิากร
ชื่อดงัแห่งยุคเรอเนสซองส์จากเมอืงฟลอเรนซ์ ในปี 1554 และถูกยกมาตัง้ไว้ทีเ่มอืงปาแลร์โมแห่งนี้
ในปี 1574  สมัผสัความคกึคกัของย่านใจกลางเมอืงเก่า  ควอทโตร คานติ (Quattro Canti) จตัุรสั
รูป 6 เหลี่ยม โดยมีถนน 4 เส้นตัดผ่านและมตีึกไสตล์บาโรคตัง้อยู่แต่ละด้านของถนน แต่ละตึกมี
น ้าพุ รูปปั้นของนักบุญและรูปปั้นของกษตัรยิ์แห่งซซิลิี ชมประตูเมืองท่ีมีอนุสาวรียแ์ห่งปาแลรโ์ม 
( Porta Nuova) เป็นประตูทางเข้าของ Cassaro จาก Corso Calatafimi และตัง้อยู่ข้าง Palazzo 
dei Normanni (Norman Palace) พระราชวงัแห่งปาแลร์โม ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการพิชิต
เมืองตูนิสของ Charles V และการไปเยอืนเมืองหลวงของราชอาณาจกัรซิซิลี ผ่านชมมหาวิหาร
แห่งปาแลรโ์ม (Palermo Cathedral) หรือ Cattedrale di Palermo ที่ได้รบัการยกย่องว่าเป็นสุด
ยอดสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ ตัง้อยู่บนยอดเขากลางใจเมอืง ในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 15-18 มกีาร
บูรณะด้วยศิลปะแบบโกธิคสไตล์กาตาโลเนีย เพื่ออุทิศแด่พระแม่มาร ีแล้วสู่ ย่านเวียร์ เดลล่า  
ลิเบอรต้์า (Via della Libertà) อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม   
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เยน็ ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ HOTEL NH PALERMO, PALERMO  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 2) 
วนัท่ีส่ี ปาแลร์โม – ทราปาน่ี – ชมเมือง – นัง่กระเช้า (สู่ ) เมืองเก่า – เอริเช่ – นัง่กระเช้าลง (สู่ )  

ทราปาน่ี – โบราณสถานซาเคสต้า (Unesco) – ปาแลรโ์ม 
เชา้ อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าท่านมุ่งหน้าสู่   ทราปาน่ี (Trapani) เมืองศูนย์กลางส าคัญส าหรับผู้ค้าขายและนักเดินทาง  

เนื่องจากติดแหลมด้านใต้ซึ่งมีท่าเรอืการค้ากับหลายๆประเทศ  จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่ ใหญ่และ
รุ่งเรอืง..ไฮไลท์ :.พา ปรบัเปลี่ยนอิริยาบถโดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมความสวยงามของเมอืง
จากมุมสูงแบบพาโนราม่า ท่านจะได้เหน็วิวทวิทศัน์ของอ่าวทราปาน่ี  เหมืองเกลือ (Salt Pans)  
และหมู่เกาะอีกาดิส  (Egadi Island)  

 
 เทีย่วชม เมืองเอริเช่ (Erice) เมอืงโบราณสมยัยุคกลางทีม่ปีระวตัยิาวนานกว่าพนัปีซึง่ตัง้อยู่บนยอด

เขา San Giuliano ทีม่คีวามสงู 750 เมตร มวีหิาร ปราสาท และโบสถ์อนัเก่าแก่.... พร้อมชมวถิีชวีติ
ของชาวเมือง บรรยากาศเงียบสงบและความอบอุ่นภายในเมือง  ไม่พลาดแวะ!! ซื้ อ
บิสกิตอลัมอนด์ขนมพื้นเมืองท่ีขึ้นช่ือของเมืองน้ี  จนได้เวลาอันสมควร....พาท่านนัง่กระเช้า
ไฟฟ้าเพื่อกลบัสู่  ทราปาน่ี  ผ่านชมอาสนวิหารซานโลเรนโซ (Cattedrale di San Lorenzo) ซึ่ง
มกีารปรบัปรุงตัง้แต่ในยุคบาโรก 

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
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บ่าย จากนั ้นน าท่านเดินทาง ไฮไลท์ : ชม  วิหารดอริกแห่งซาเคสต้า ( The Doric temple of 
Segesta) วหิารกรกีโบราณที่มเีสาดอรกิโบราณจ านวนถึง 36 เสาที่ยงัคงสภาพไว้อย่างดี บนยอด
เขาววิสวยงาม อายุเก่าแก่ราว 2,400 ปี จนถกูยกให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 แมจ้ะเป็นวหิารกรกี
แต่สิง่ก่อสรา้งนี้ถือก าเนิดระหว่าง 430 และ 420 ปีก่อนครสิต์ศกัราช  สรา้งโดยชาวซารด์เินียนหรอื
เป็นทีรู่จ้กัในชื่อของ Elymians วหิารนี้มคีวามยาว 61 เมตรและสงู 26 เมตร เชื่อว่าสรา้งขึน้เพื่ออุทศิ
ให้กบัเทพเจ้าหรอืลทัธคิวามเชื่อทางศาสนา  ต่อด้วยพาชม อฒัจนัทร ์Teatro di Segesta บนเขา  

Monte Barbaro สรา้งขึน้มาในช่วงเวลาใกลเ้คยีงกบัตอนสรา้งวหิาร ท่านสามารถเดนิขึน้ไปชัน้บนสุด
ของอฒัจนัทร ์แลว้ชมววิสวยๆ ของหุบเขาในแถบชนบทและทะเลเมดเิตอร์เรเนียนสฟ้ีาสวยเบื้องล่าง
ได ้จนถงึเวลาอนัสมควร....น าคณะเดนิทางกลบัสู่  กรงุปาแลรโ์ม 

เยน็ ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ HOTEL NH PALERMO, PALERMO  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 3) 
วนัท่ีห้า ปาแลรโ์ม – เซฟาลู – ชมเมือง –  ทอรมิ์นา – ชมเมือง – คอรโ์ซ  อมัเบอรโ์ต้ – โรงละครกรีก 

จตัุรสั โนเว เอพริล   
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าคณะออกเดนิทางสู่  เมืองเซฟาลู (Cefalu)  เมอืงชายฝัง่ทางตอนเหนือของเกาะซซิิล ีและยงัเป็น

เมอืงตากอากาศที่มหีาดทรายสวยงาม น ้าทะเลสคีรามแล้ว ยงัมสีิง่ก่อสรา้งสมยัเก่าอกีดว้ย พาท่าน
เดินชมเมือง  ผ่านชมลารอ็กกา (La Rocca)  แหลมหนิที่อยู่สูงขึ้นไปจากเมอืงถึง 270 เมตร ใน
อดตีชาวนอรม์นัสรา้งป้อมปราการหนิขนาดใหญ่แห่งนี้ข ึ้นเพื่อใชป้้องกนัฐานทีม่ ัน่ แลว้เดนิชม จตัุรสั 
Piazza del Duomo แวะเก็บภาพภายนอกของมหาวิหารมอนเรอาเล (Duomo di Monreale) 
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ (Byzantine) ทีผ่สมผสานกบัศลิปะแบบอาหรบั (Arabic) ถูกสรา้งขึ้น
ในยุคสมยั ค.ศ.1060 
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เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่  ทอร์มินา (Toarmina)  

เมืองชายฝัง่ทะเลไอโอเนียน รมิฝัง่ตะวนัออก
ของหมู่เกาะซิซิลี  เมืองอารยธรรมกรีกที่ย ัง
หลงเหลอือยู่ในประเทศอติาล ีน าท่าน เดินชม
เมือง สู่ ถนนคอร์โซ  อัมเบอร์โต้ (Corso 
Umberto) ถนนสายหลักของเมืองทัง้ 2 ข้าง
ทาง มรีา้นอาหาร ร้านขายของฝาก และสนิค้า
พื้น เมืองอิสระให้ท่ านได้ เดินช้อป ป้ิงตาม
อัธยาศัย... เข้าชมโรงละครกรีก  Teatro 
Greco ที่สร้างขึ้ น เมื่ อศตวรรษที่  3  ก่ อน
ครสิตกาล  เป็นโรงละครกรกีที่ตัง้อยูบนจุดที่ดี
ที่สุดในบรรดาโรงละครกรกีทัง้หมดที่มีอยู่ ใน
โลก  ด้านหลังเป็นวิวของเมืองทอร์มินาบน
ไหล่เขา  ทะเลไอโอเนี่ยน  และภูเขาไฟเอตนา
ที่ยังคงคุกกรุ่นอยู่   ปัจจุบันโรงละครแห่งนี้
ยงัคงถูกใช้งานในช่วงฤดูรอ้น โดยเป็นหนึ่งใน
สถานที่จ ัดเทศกาลงานศิลปะนานาชาติของ
เมืองที่มีชื่อว่า ทอร์มินา อาร์เต้ ต่อด้วย ชม
จัตุ ร ัส  โน เว  เอพ ริล  (Piazza IX Aprile)  
พร้อมเก็บภาพความประทับใจ วิหารประจ า
เมื อ ง  ห รือ  วิ ห ารทอร์ มิ น า  (Duomo di 
Taormina) ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองซึ่งวิหารแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 สไตล์
บาโรกโดยชาวสวาเบยีน ดา้นหน้าคอืน ้าพุ “Baroque Fountain” 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ  EUROSTARS MONTE TAURO,TAORMINA หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 4) 
วนัท่ีหก ทอรมิ์นา – นีโกโลซี – ขึ้นกระเช้า (สู่) ภเูขาไฟเอตนา – คาตาเนีย – ชมเมือง 
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าคณะมุ่งหน้าสู่ เมืองนีโกโลซี (Nicolosi) ที่ตัง้ของ ภูเขาไฟเอตนา เรยีกได้ว่าเป็นประตูสู่การ

เที่ยวชมภูเขาไฟที่มชีื่อเสียง.... ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเกิดแผ่นดนิไหว เมืองถูกท าลายจาก
การปะทุของภูเขาไฟนับครัง้ไม่ถว้น....แต่ผูค้นในเมอืงกไ็ม่คดิทีจ่ะยา้ยถิน่ฐาน  และยงัคงบูรณะเมอืง
ใหม่ทุกครัง้บนพืน้ทีด่นิแดนประวตัศิาสตรข์องพวกเขา... 



9 

 

 
 ไฮไลท์ : แล้วปรบัเปลี่ยนอิริยาบถ  โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว ภูเขาไฟเอตนา 

(Mount Etna) หรือ “ปล่องไฟแห่งซิซิลี” ภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัที่สงูที่สุดในทวปียุโรประดบัความสงูที ่ 
3,340 เมตร โดยมีฐานกว้างถึง 150 เมตร บนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมตลอด 9 เดือนของทุกปี  
ถือเป็นภูเขาไฟที่มีพลงัมาก ตามต านานเทพนิยายกรกีกล่าวว่า สตัว์ประหลาด Typhon ถูก Zeus 
ประธานแห่งทวยเทพขงัไว้โดยใช้ภูเขาไฟเอตนาทบัไว้นัน้เอง  และมีคุณค่าเชิงประวตัิศาสตร์ที่
ส าคญัที่สุดแห่งหนี่งของโลก เนื่องจากเป็นภู เขาไฟที่คงประโยชน์ทัง้ทางด้านภูเขาไฟวิทยาธรณี
ฟิสกิส์ รวมถึงทัง้ทางวทิยาศาสตรเ์ป็นตน้ และด้วยความหลากหลายของวทิยาการนี้  จึงได้รบัการ
ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ. 2013 อิสระให้ท่านได้บนัทกึภาพกบัภูเขาไฟเอตนาเป็นที่ระลึก   
*** หมายเหตุ – การให้บรกิารของกระเช้าไฟฟ้านัน้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั  ทางบรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงรายการ โดยเน้นความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นหลกั ***  จนได้
เวลาอนัสมควร...น าคณะลงจากจุดชมววิ ภเูขาไฟเอตนา.... 

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าคณะท่านเดินทางสู่ คาตาเนีย (Catania)  เมืองใหญ่อันดบั 2 ของเกาะซิซิล ีตัง้อยู่บน

ชายฝัง่ทิศตะวนัออกของทะเลไอโอเนียน  เมืองแห่งนี้เคยได้รบัความเสียหายอย่างหนักจากเหตุ
ภูเขาไฟเอตนา ในปี ค.ศ. 1169 ตัวเมืองเก่าของคาตาเนียยงัคงรูปแบบงานศิลปกรรมในรูปแบบ
บาโรกของประเทศอิตาลีได้เป็นอย่างดี  จึงได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก้ พาท่านชมเมอืงโดยรอบๆ  ผ่านชมปราสาทเออสิโน (Ursino Castle) ปราสาทสวนใน
รูปทรงเลขาคณิตทรงกระบอกและทรงสี่เหลีย่ม  สรา้งจากอฐิสขีาวดว้ยโครงสรา้งยงัคงดัง่เดมิท าให้ดู
ยิง่ใหญ่  สามารถมองเหน็ววิทะเลได ้ ปราสาทนี้มชีื่อเดมิว่า “ไซนัส” แปลว่า “ปราสาทอ่าว”  
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 เดินชมจตัุรสัดูโอโม่ Piazza Duomo  อันเป็นที่ตัง้ของ น ้าพุช้างแห่งคาตาเนีย (Fontana dell’ 

Elefante) สญัลกัษณ์ของเมอืง โดยประตมิากรรมช้างท ามาจากหนิภูเขาไฟ เนื่องจากที่มาของชื่อ
เมืองอันมีที่มาจากภาษาอารบิต ค าว่า Madinat al-fil ที่แปลว่า เมืองแห่งช้าง และผ่านชม มหา
วิหารแห่งคาตาเนีย ( Basilica Cattedrale Sant'Agata) โบสถ์ที่ตัง้อยู่บนที่ตัง้ของ Roman 
Achillian Bath ถูกสรา้งขึน้ในปี 1711 โดย Girolamo Palazzotto

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ  HOTEL NH CATANIA CENTRO, CATANIA  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 5) 
วนัท่ีเจด็ คาตาเนีย – ซีราคิวส์ – ชมเมือง –  อุทยานประวัติศาสตร์ซีราคิวซ์ – คาตาเนีย – อิสระ 

ช้อปป้ิง 
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 คณะออกเดินทางสู่ เมืองซีราคิวส์ หรือ ซีราคูซา (Syracuse/Siracusa) เป็นเมืองเก่าแก่อายุ 

2,700 ปี เต็มไปด้วยประวตัศิาสตร์กรกีโบราณทัง้ด้านวฒันธรรม  สถาปัตยกรรม มซีากปรกัหกัพงั
ของวหิารและโรงละครกรกีประมาณ 500 ปีก่อนศรสิต์ศกัราช และยงัเป็นสถานที่เกดิของอาร์คมิดิสี 
นักคณิตศาสตรแ์ละวศิวกรชาวกรกีอกีด้วย  แล้วน าท่าน เดินชมเมือง และผ่านชมความงดงามของ
มหาวิหารแห่งซีราคิวส์ ( Santa Maria delle Colonne ) , วิหารอะธีนา (Temple of Athena) 
วหิารเก่าแก่ที่สร้างในศตวรรษที่ 5 เพื่อฉลองชยัชนะใน Battle of Himera  (480 BC) อนัเป็นศกึที ่
Syracuse ร่วมมือกับ Acragas ต้านการรุกรานของเผ่า Carthage (ตูนิเซียในปัจจุบนั) ซึ่งสุดท้าย 
Carthage ก็พ่ายแพ้ไป... กีรอน (Gelon) ผู้น าซีราคิวส์จึงสร้างวิหารแห่งนี้ข ึ้นเป็นการแก้บน และ
บูชาอธน่ีาเทพแีห่งสงครามดว้ย  แล้วพาท่านเดนิต่อไปยงั จตัุรสั Piazza Duomo ซึ่งท่านสามารถ
เห็นโบสถ์  Santa Lucia alla Badia ของอีกฝัง่ได้  ต่อด้วยผ่านชมวิหารอพอลโล (Temple Of 
Apollo) ทีอ่ยู่ใจกลางเมอืง นับว่าเป็นวหิารสไตลด์อรกิทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดบนเกาะเเห่งนี้  ในปัจจุบนันัน้เเม้
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จะเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั เเต่กย็งัคงความสวยงามเเละน่าสนใจเป็นอย่างยิง่..... 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย ไฮไลท์ : พาท่านเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์ของซีราคิวซ์ (Parco Archeologico della 

Neapolis) ท่ียูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 48..... แวะชมโรงละครกรีก  (Teatro Greco) 
หนึ่งในโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในจกัรวรรดกิรกีโบราณทัง้หมด สรา้งขึ้นครัง้แรกในรชัสมยัของ Hiero I 
ประมาณ 470 ปีก่อนครสิต์ศกัราชโดยผู้สร้างชื่อ Demokopos  ผ่านชมอฒัจนัทรโ์รมนัและแท่น
บูชา Hiero II  อัฒจนัทร์โรมนัในศตวรรษที่สามถูกสร้างขึ้นโดย Hiero II ซึ่งเป็นกษัตรยิ์ตัง้แต่ 269 
ถึง 215 ปีก่อนคริสต์ศักราช  ต่อด้วย ชมถ ้าหูไดโอนิซิอัส (Ear of Dionysius/Orecchio di 
Dionisio) ถ ้ าหินปู นแกะสลัก จาก เนิ น เขาTemenites ชื่ อของถ ้ าแห่ งนี้ ได้ ร ับ จากจิต รก ร 
Michelangelo da Caravaggio เนื่องจากรูปร่างของถ ้าที่คลา้ยคลงึกบัหูของมนุษย์  ภายในถ ้ามเีอฟ
เฟกต์เสยีงสะท้อน เดมิถ ้าแห่งนี้ถูกขุดในสมยักรกี - โรมนั เพื่อเป็นที่เก็บน ้าส าหรบัชาวเมอืง ต่อมา
เกดิแผ่นดนิไหวขึน้บรเิวณนี้ท าให้เกดิความเสยีหาย และถ ้ากไ็ม่สามารถใชก้กัเกบ็น ้าไดอ้กีต่อไป จงึ
เกดิเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีแ่สนแปลกตาแห่งนี้ข ึน้ 

 
 พาท่านเดนิทางกลบัสู่ คาตาเนีย อกีครัง้ อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ย่าน Via Etnea 

ย่านการคา้หลกัของเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้สมยัใหม่ และแบรนดเ์สือ้ผา้ระดบัไฮเอนด์ 
เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ  HOTEL NH CATANIA CENTRO, CATANIA  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 6) 
วนัท่ีแปด คาตาเนีย – สนามบินคาตาเนีย – บิน (สู่ ) มอลตา – วัลเลตตา –  ชมเมือง – มหาวิหาร 

เซนต์จอห์น – สวนบารคัคา – พระราชวงัแกรนดม์าสเตอร ์
เชา้  อรุณสวสัดิ.์...จนไดเ้วลาอนัสมควร... น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคาตาเนีย (Catania Airport) 

เพื่อเดนิทางไปยงั วลัเลตตา (Valletta) ประเทศมอลตา 
 *** ทางบรษิทัฯไดจ้ดัเตรยีมอาหารเชา้แบบกล่องแด่ท่าน...เพื่อใหท้นัแก่เวลาเชค็อนิขึน้เครื่อง *** 
07.20 น.  เหนิฟ้าสู่ วลัเลตตา โดยสายการบินแอรม์อลต้า  เทีย่วบนิที ่KM 641 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 40 นาท)ี   
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08.00 น. คณะถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมอลตา (MALTA INTERNATIONAL AIRPORT) ผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมอืงพร้อมรบักระเป๋าสมัภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ทางหวัหน้า
ทวัร์และมคัคุเทศก์ท้องถิ่นน าคณะท่านฯขึ้นรถปรบัอากาศ เขา้สู่ เมืองวลัเลตตา (Valletta)  เมือง
หลวงของประเทศมอลตา ซ่ึงได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1980 เป็น
ประเทศซึ่งเป็นเกาะขนาดเลก็ในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีเ่ตม็ไปด้วยศลิปะ วฒันธรรมอนัหลากหลาย 
เนื่องจากมกีารเปลี่ยนมอืการปกครองจากหลายประเทศ แต่วฒันธรรมเหล่านัน้ถูกผสมผสานกนัได้
อย่างลงตวัจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง   

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

โดย อศัวนิ เซนต์จอห์น เพื่อมอบเป็นเกยีรตแิก่ผูอุ้ปถมัภ์เหล่าอศัวนิทัง้หลาย ความพเิศษของวหิาร
แห่งนี้ คือ  ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษที่  16 เป็น
สถาปัตยกรรมบาโรกที่หรูหราและงดงาม  และชม สวนบารคัคา (Barracca Garden)  ในอดตีเคย
เป็นสถานที่ส่วนบุคคล แต่ภายหลงัในปี ค.ศ.1824 ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชม ภายในสวนแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คอื Upper Barracca และ Lower Barracca ซึ่งในส่วน Upper นัน้ได้สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1661 โดยอศัวนิชาวอติาเลยีน จากบรเิวณสวน  ท่านจะสามารถเหน็ววิของอ่าวแกรนดฮ์ารเ์บอร์
ได้ชดัเจน.....ให้ท่านได้พกัผ่อนหย่อนใจและเก็บภาพความประทับใจ ผ่านชมปราสาทโอเบอร ์
(Auberge de Castille) อาคารทีม่คีวามสง่างามและใหญ่โตทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืง ปัจจุบนัใช้เป็นที่
พ านักของนายกรฐัมนตรีของสาธารณรฐัมอลตา สร้างขึ้นครัง้แรกในปี 1574 โดยสถาปนิกชาว
มอลตา้ชื่อ Girolamo Cassar และมกีารสรา้งบูรณะใหม่อกีครัง้ในปี 1741 

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั ้นน าคณะท่านฯเยี่ยมชม พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีต

พระราชวงัยุคศตวรรษที่ 16 ถือครองโดยอุสตาจิโอ้ เดล มอนเต้ ญาติคนสนิทของผู้ครองแคว้น
มอลตานาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้แรกเริม่เดมิทถีูกใชเ้ป็นสถานทีบ่ญัชาการรบของอศัวนิในยุคนัน้ 
และภายหลงัเสรจ็สิน้สงคราม ไดถู้กต่อเตมิเป็นพระราชวงั แต่แลว้ถูกโอนยา้ยเปลี่ยนมอืเป็นสถานที่
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พ านักของผู้ปกครองจากประเทศอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 และกลบัมาถือครองโดยประเทศ
มอลตาภายหลงัประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบนัใชเ้ป็นอาคารรฐัสภาแห่งมอลตาหรอืสถานที่
ท างานของประธานาธบิดแีห่งมอลตา ภายในตกแต่งแบบนิโอคลาสสคิ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเขา้
ชมบางส่วนทีจ่ดัแสดงเป็นพพิธิภณัฑ์จดัแสดงเรื่องราวประวตัศิาสตรแ์ละยุทโธปกรณ์ของอศัวนิ 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ  GRAND HOTEL EXCELSIOR,VALLETTA  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 7) 
วนัท่ีเก้า วลัเลตตา – นัง่เรือเฟอรร์ี่ (สู่) เกาะโคโซ – ชมเมือง – ป้อมปราการวิคตอเรีย – วิหารทาพินู   

นัง่เรือเฟอรร์ี่กลบั (สู่)  วลัเลตตา 
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
10.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือ Cirkewwa  เพื่อนัง่เรือเฟอรร์ี่สู่ เกาะโคโซ (Gozo Island)  ถือเป็น

จุดหมายปลายทางดา้นการท่องเที่ยวทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศมอลตา อยู่ในเขตทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 
เป็นอกีหนึ่งเกาะในต านานทีบ่างครัง้มกัเรยีกว่า เกาะแห่งคาลิปโซ่ ( Isle of Calypso)  

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

กนัติจา (Ggantija Temples) วหิารเก่าแก่สรา้งขึน้จากหนิขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในอนุสาวรยีห์นิใหญ่
ทีส่ามารถย้อนกลบัไปในยุคสมยัหนิใหม่ (3600-2500 BC) เชื่อกนัว่าเป็นวหิารทางศาสนาที่มคีวาม
เก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งถงึของโลก และได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 อกีดว้ย 

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะเดนิชมเมอืงหลกั ราบตั (Rabat)  หรอื เมืองวิคตอเรีย (Victoria) พร้อมเก็บภาพคู่ ป้อม

ปราการวิคตอเรีย( Victoria Fortress) ที่ตัง้ขึ้นตามพระนามของสมเด็จพระราชนิีวคิตอเรยีแห่ง
องักฤษ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบรอบ 25 ปี  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะโกโซ ใน
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อดตีบรเิวณนี้เป็นพืน้ทีอ่าศยัมาตัง้แต่ยุคส ารดิ และยงัเชื่อกนัว่าทีน่ี่เป็นเมอืงบรวิารของกรุงโรม ป้อม
ปราการใหญ่แห่งนี้สรา้งอยู่บนทีส่งูของเกาะตัง้แต่ในสมยัยุคกลาง  จากนัน้พาท่าน เดินชมเมืองเก่า 
พรอ้มเก็บภาพความสวยงามทัง้ธรรมชาตแิละหมู่อาคารบ้านเรอืนโรมนัโบราณทีย่งัคงความสวยงาม
จวบจนปัจจุบนั....และชม วิหารทาพินู (Ta Pinu Cathedral) ตัง้อยู่บรเิวณใกลห้น้าผาบนเกาะโคโซ  
ในอดีตเป็นเพียงโบสถ์หินขนาดเล็กในยุคศตวรรษที่ 15 และต่อมาได้ถูกต่อเติมและสร้างขึ้นใหม่
ในช่วงปี ค.ศ.1922-1932 แบบสไตล์นีโอโรแมนติก  นับเป็นอีกหนึ่งโบสถ์ที่มีความส าคัญของ
ครสิตจกัร  เนื่องจากพระสนัตะปาปามาเยอืนถึง 2 ท่าน ซึง่โป๊ปจอหน์ปอลที ่2 เคยเสด็จมาเยื่อเมื่อ
ปี ค.ศ.1990 และ โป๊ปเบเนดิกต์ที่ 14 มาเยือนเมื่อปี ค.ศ. 2010 และได้มอบกุหลาบสีทอง หรือ 
โกลเดน้โรส (Golden Rose) สญัลกัษณ์แห่งความศกัดิส์ทิธิไ์ว ้ณ โบสถ์แห่งนี้   

17.00 น.  จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าท่าน นัง่เรือเฟอรร์ี่กลบัไปยงั เมืองวลัเลตตา  
17.25 น. คณะถงึ ท่าเรือ Cirkewwa Ferry Terminal  แห่งเมอืงวลัเลตตา 
เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ  GRAND HOTEL EXCELSIOR,VALLETTA  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 8) 
วนัท่ีสิบ วลัเลตตา – เมลลิฮา – หมู่บ้านป๊อปอาย –  วลัเลตตา – จตัุรสัเซนต์จอรจ์ – สนามบินมอลตา 

สนามบินอิสตนับูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง)   
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางสู่  เมืองเมลลิฮา (Mellieha)  หมู่บา้นชาวประมงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของมอลตา  

เพื่อ ไฮไลท์ : เข้าชม SWEET HAVEN VILLAGE หมู่บ้านเจ้าของฉายา  หมู่บ้านป๊อปอาย 
(Popeye Village) ซึ่งตัง้อยู่ที่ Anchor Bay หรอื อ่าวแองเคอร์ เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ละคร
เพลงสดเรื่อง “Popeye” ในปี 1980 ปัจจุบนัเปิดให้เขา้ชมทัง้ในฐานะพพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง เป็นแหล่ง
แห่งการพกัผ่อน และเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ อสิระให้ท่านเดนิสถานที ่และเกบ็ภาพในเมอืง
จ าลองแห่งนี้ 
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เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จนได้เวลาอนัสมควร.....น าท่านเดนิทางกลบัสู่  เมืองวลัเลตตา พาท่านอสิระเดนิเล่นกลางใจเมือง 

ณ จตัุรสัเซนต์จอรจ์ (St George’s Square) ทีล่อ้มรอบไปดว้ยรา้นอาหาร บาร ์และคาเฟ่ 
เยน็ *** อิสระรบัประทานอาหารเยน็  เพื่อให้ท่านได้เตม็อ่ิมกบัการเดินเท่ียวตามอธัยาศยั *** 
17.30 น. จนกระทัง่ได้เวลาอันสมควร......น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมอลตา  (MALTA 

INTERNATIONAL AIRPORT)  เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
19.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที่ TK1372  (ใช้เวลา

บนิโดยรวม 2 ชัว่โมง 20 นาท)ี    
23.05 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง  DUTY FREE  
หมายเหตุ : เนือ่งจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันัน้เมือ่เครือ่งลงจอดแล้ว.....รบกวนผู้เดนิทาง
ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัร์อยู่บนเครือ่งก่อน  เพือ่ทีห่วัหน้าทวัร์จะได้น าท่านลงจากเครือ่งพร้อมๆ
กนั ไปขึ้นรถต่อไปยงัอาคารส าหรบัผูโ้ดยสารต่อเครือ่ง เพือ่ป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

วนัท่ีสิบเอด็ สนามบินอิสตนับูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – สนามบินสุวรรณภมิู 
01.45 น. เดนิทางต่อสู่ประเทศไทย  โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที่ TK068  (ใช้เวลาบิน

โดยรวม 9 ชัว่โมง 15 นาท)ี    
15.25 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ....พรอ้มกบัความประทบัใจมริูล้มื ☺ 

 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่วางใจในงานบริการของเรา *** 
 

 

 

1. อตัราค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศ และภายในประเทศ แบบหมู่คณะชัน้ประหยดั ไป - กลบัพร้อมกนั  
โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ ซึ่งราคาถูกตรวจสอบ ณ วนัที่ 26/12/2565 ไม่สามารถเลอืกที่นัง่หรอืระบุ
เลขทีน่ัง่ได ้ เนื่องจากเป็นการส ารองทีน่ัง่แบบหมู่คณะ  

2.  ราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิทีน่ าเสนอนัน้เป็นราคาเริม่ตน้  ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัการยนืยนัจากทางสายการบนิในวนัและ 
เวลาทีท่ าการส ารองที่นัง่  หากราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิสูงกว่าราคาที่แจ้ง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บเพิม่
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา  อนัเนื่องมาจากค่าภาษนี ้ามนัและค่าประกนัภยัที่เพิม่ขึ้นจากราคา
น ้ามนั  ทางบรษิัทฯจะท าการแจ้งท่านก่อน วนัที่มกีารออกบตัรโดยสารเครื่องบนิ โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสาย
การบนิเป็นหลกัฐาน ในกรณีเปลีย่นแปลงราคาขา้งตน้ 

 

เงื่อนไขของตัว๋ 
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1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นเวลาเทีย่ว เปลีย่นแปลงรายการเทีย่วบางประการในรายการทวัร ์หรอืบอก

เลกิตามความเหมาะสม  อนัเนื่องจากสภาวะของโรคระบาด,โรคติดต่อ,อุบตัิเหตุ,สภาวะอากาศ,ภัยธรรมชาติ,

สภาพการจราจร,การเมอืง,ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ,สายการเดนิเรอื,รถไฟ,พาหนะทอ้งถิ่น,โจรกรรม,วนิาศกรรม,

อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,การนัดหยุดงาน โดยมติ้องแจง้ล่วงหน้า แต่ยดึถือประโยชน์ที่

ท่านจะไดร้บัเป็นส าคญั   

2.  อตัราค่าบรกิารทัง้หมด คดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาบตัรโดยสาร ณ  26/12/2565 บรษิทัฯขอสงวน
สทิธใินการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิารทัง้หมด ในกรณีที่มกีารขึน้ราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ  
ค่าธรรมเนียมน ้ามนั  หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

3. การเดนิทางจะต้องมีผู้เดินทางขัน้ต า่ (ผู้ใหญ่)  20 / ต่อ 1 คณะ  บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเลื่อนการเดนิทาง

หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัรใ์นกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ครบ   

4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของ
เที่ยวบิน,สายการเดินเรอื,รถไฟ,พาหนะท้องถิ่น ,สภาวะของโรคระบาด,โรคติดต่อ,อุบตัิเหตุ,สภาวะอากาศ,ภัย
ธรรมชาติ,สภาพการจราจร,การเมอืง,โจรกรรม,วนิาศกรรม,อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,
การนัดหยุดงาน และการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่างๆ ทีเ่หนือการควบคุมของบรษิัทฯ 

5. โรงแรมที่พกัเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยงัมไิด้ท าการจองใดๆทัง้สิ้น   หากเป็นช่วงเทศกาลหรอืงานแฟรต์่างๆ  

หากโรงแรมไม่สามารถส ารองหอ้งได ้ ใหค้ดิราคาเพิม่ขึน้ตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได้ 

6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพิม่เตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 

7. หากโรงแรมไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไม่มเีตยีงเสรมิให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดีย่ว 

และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่   

8. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  ทางบรษิัทฯได้ช าระใหก้บับรษิทัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

รวมการบรกิารเช่นกนั   ดงันัน้หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุเอาไว ้ เช่น  ค่าอาหาร , ค่า

น าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหกัค่าบรกิารคืนไม่ได้ เพราะบรษิัทฯต้องอยู่ภายใต้การจดัการที่มีเงื่อนไขกับ

องคก์รนัน้เช่นกนั เช่น การยกเลกิวนิาทสีุดทา้ยหลงัจากการยนืยนัแลว้ เป็นตน้    

9. การถูกปฎเิสธวซี่าและการออกจากเมอืงไทยหรอืถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงจากประเทศนัน้ๆในรายการทวัร ์ ในกรณี

ทีท่่านมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไป

ในทางเสื่อมเสยี   หรอืดว้ยว่าเหตุผลใดๆจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิี่จะไม่

คนืเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 

เงื่อนไขของทวัร ์
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10. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ  

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  เพราะโดยปกติเราใช้หนังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมู  

11. กรณีทีท่่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัเพื่อเดนิทางไปกบัทวัรข์องบรษิทัฯ  โปรดขอค ายนืยนัจากฝ่ายขายก่อน ว่า

ทวัร์นัน้ๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจรงิก่อนที่ท่านท าการออกตัว๋ภายในประเทศ หรอืจองรถทวัรม์ายงักรุงเทพฯ   

หากท่านท าการออกตัว๋ โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานขายแลว้  และทวัร์นัน้มกีารถูกยกเลกิหรอืเลื่อนการ

เดนิทาง บรษิทัฯไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

12. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทัง้หมด มกีารช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ  ทางบรษิัทฯ จะขอถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของทางบรษิทัฯ แล้ว 
 
 

อตัราค่าบริการ 

 

อตัราน้ีรวม   

✓ ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศและภายในประเทศ ชัน้ประหยดั ไป - กลบัพรอ้มกนั ตามทีร่ะบุ 
✓ ค่าภาษสีนามบนิ ภาษนี ้ามนั และค่าประกนัภยัทุกแห่งของสายการบนิ (โดยคดิจากอตัรา ณ วนัที ่26 ธ.ค. 65 ) 
✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางส าหรบัหิว้ขึน้เครื่อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเทีย่ว, กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องไม่เกนิ 1 ชิน้ๆ

ละ ไม่เกนิ 20KG ต่อท่าน / ต่อเทีย่ว  
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัห้องละ 2 ท่าน)  ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าอาหาร และน ้าดื่ม ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   
✓ ค่าพาหนะตลอดการเดนิทาง วนัละ 12 ชัว่โมง ตามมาตรฐานยุโรป 
✓ ค่าธรรมเนียมวซี่าท่องเที่ยว ประเทศอิตาล ี(ยื่นแบบหมู่คณะ) ** หากสถานทูตได้ก าหนดวนัในการย่ืนวีซ่าแล้ว 

ลูกค้าท่านใดไม่สามารถย่ืนเอกสารได้ทนัตามท่ีก าหนด ต้องช าระรายเด่ียวเพ่ิม เร่ิมต้นท่านละ 500++  บาท 
 
    

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่

(พกัห้องละ2 ท่าน) 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

จ านวน 
ท่ีนัง่ 

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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✓ ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญของทางบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทาง  
✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าทปิมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ คนขบัรถตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัิเหตุที่ใช้

ส าหรบัในการยื่นขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดนิทางอายุ 1-75 ปี เงื่อนไขตามกรมธรรม ์ 
** หากท่านประสงค์ท่ีจะซ้ือประกันเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมคุ้มครองในส่วนอ่ืนๆเพ่ิม กรุณาสอบถาม
รายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ ** 

✓ Free WIFI บนรถบสั 
✓ บรกิารน ้าดื่มวนัละ 2 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
✓ ยาสามญัประจ าบา้นและชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน้ส าหรบัผูเ้ดนิทาง 
✓ อาหารเสรมิระหว่างมือ้อาหารโดยจดัเตรยีมจากทีป่ระเทศไทย  
 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางส าหรบัหน่วยงานขา้ราชการ และบุคคลธรรมดา 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าท าหนังสอืรบัรองการฉีดวคัซนี  (E-Vaccine Passport) 
 ค่าท าใบรบัรองการฉีดวคัซนี (ของแอปหมอพรอ้ม)     
 ค่าตรวจ RT PCR / ATK พรอ้มใบรบัรองแพทย ์(หากมขีอ้บงัคบัใช)้ 
 ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคโควดิ-19  นอกเหนือจากการคุม้ครองของประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล  
 ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัิเหตุที่ใช้

ส าหรบัในการยื่นขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดนิทางอายุ 75 ปีขึ้นไป ท่านจะต้องช าระ
เบี้ยประกันเพิ่ม ท่านละ 600 บาท ** หากท่านประสงค์ท่ีจะซ้ือประกนัเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมคุ้มครองในส่วน
อื่นๆเพ่ิม กรณุาสอบถามรายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ ** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น  ค่ามินิบาร์ในห้องพักโรงแรม,ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ , 
ค่าอาหาร /ค่าเครื่องดื่มสัง่พเิศษนอกรายการ, ค่าเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์,ค่าซกัรดี,ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั เป็นตน้ 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดไว้ 
 ค่าทปิของหวัหน้าทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่านเป็นหลกั  
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัหรอืภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิหลงัจากวนัที ่26/12/2565   
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
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เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าอิตาลี(สแกนลายน้ิวมือ)  
ใช้เวลาท าการอนุมติัวีซ่านับจากวนัย่ืนประมาณ 15 - 30 วนัท าการ ไม่มียื่นด่วน 

*** เอกสารทุกชนิดหา้มมกีารขดีเขยีนทบัตวัเอกสาร ซึง่มผีลต่อการพจิารณาอนุมตัอิอกวซี่าของท่าน *** 
1. หนังสือเดินทาง(Passport) ท่ีมอีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมหีนา้ว่างส าหรบัประทบัวซี่าอย่าง

น้อย 2 หน้า ,หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถา้ม)ี เพือ่ใชป้ระกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ และยงัไม่เคยใชง้าน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ใบหน้า 80%จ านวน 2 ใบ  และถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน เป็นรูปทีถ่่าย
จากร้านถ่ายรูปเท่านัน้ ไม่ใช่รูปสต๊ิกเกอร์  ห้ามสวมแว่นตา
แฟชัน่ (ต้องเป็นแว่นสายตาเท่านัน้ ) ห้ามสวมเครื่องประดบั  
หรือหมวก , ใบหแูละค้ิวจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย และไม่
สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ รปูตามตวัอย่าง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน, ส าเนาบตัรข้าราชการ 
(ถ้ามี), ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (กรณีมีการเปลี่ยน
ช่ือสกลุ) พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้ามี)  

4. กรณีสมรสแล้ว  ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหย่า, ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) พร้อม
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ      

5. หลกัฐานการท างาน  (เป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัทีไ่ม่เกนิ 30 วนัเท่านัน้)   
5.1 กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หนังสือรบัรองการท างานจากบรษิัทฯ หวัจดหมายต้องเป็นหวั

บริษัทฯ  ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ช่ือของสถานทูต  ”เท่านั ้น” โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือน, วนัเริ่มท างานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด  หลงัจากนั ้นจะกลับมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  โดยระบุช่ือประเทศ  มีตราประทบัของบริษัทฯพร้อม
ลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจ  

5.2 กรณีเจ้าของกิจการ  ส าเนาใบทะเบียนการค้า , ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสอืรบัรองการ 
จดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทัง้เซ็นชื่อกรรมการผู้มีอ านาจ
รบัรองส าเนาและประทบัตราบรษิัทฯ (คดัลอกส าเนาไม่เกิน 3 เดอืน)  มลีายเซ็นของเจ้าพนักงาน 
ผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่
เท่ านั ้น   หัวจดหมายเป็นหัวโรงเรียน  ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ช่ือของ
สถานทูต  ”เท่านัน้”  มีตราประทบัของโรงเรยีนพร้อมลายเซ็นของผู้มอี านาจในการออกเอกสาร  
พรอ้มส าเนาบตัรนักเรยีน หรอืนักศกึษา   

5.4 กรณีเป็นข้าราชการ  ใช้หนังสือรบัรองต าแหน่งจากต้นสงักัด ระบุต าแหน่ง เงนิเดือน อายุการ
ท างาน มตีราประทบัของหน่วยงาน พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจออกเอกสาร 
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5.5 กรณีเกษียณอายุ  ใช้หนังสือรบัรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ) 
ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ช่ือของสถานทูต  ”เท่านั ้น” พร้อมลายเซ็นของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรบัรองการเกษียณอายุงานด้วยตวัท่านเองเป็น
ภาษาองักฤษ (กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทัว่ไป)  

6.    หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัทีไ่ม่เกนิ 15 วนันับจากวนัทีย่ื่นค ารอ้งเท่านัน้)   
6.1     สเตทเมนท์ (Statement) ของ บญัชอีอมทรพัยเ์ท่านัน้  ยอ้นหลงั 6 เดอืน ซึ่งออกโดยธนาคาร และ

ออกชื่อ-นามสกุลเจา้ของบญัชเีป็นภาษาองักฤษ (สะกดชื่อ-นามสกุลตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) มี
ตราประทบัของธนาคาร พร้อมลายเซน็ของเจา้หน้าทีธ่นาคารทุกหน้า  ควร เลอืกบญัชทีี่มกีารเขา้ – 
ออกของเงนิสม ่าเสมอ มยีอดคงเหลอืไม่ต ่ากว่า 6 หลกั  เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าท่านมฐีานะการเงนิเพยีง
พอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายการเดนิทาง และท่านต้องน าสมุดบญัชอีอมทรพัย์ (ส าเนา/ตวัจรงิ) 
พร้อมยื่นเอกสารอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ใบซื้อหุ้น, ใบกองทุน , ส าเนาโฉนดที่ดนิ , สลปิเงนิเดอืน 
(กรณียงัเป็นพนักงานตอ้งใช)้,ใบรบัรองเงนิเดอืนขา้ราชการบ านาญ มาแสดงในวนัทีย่ื่นขอวซี่า 

6.2 ในกรณีท่ีต้องให้บุคคลอื่นรบัรองค่าใช้จ่ายให้  ตอ้งท าเป็น หนังสอืรบัรองฐานะการเงนิของบญัช ี
ออมทรพัย์ (Bank Guarantee) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อเจา้ของบญัช ีและบุคคลที่
เจ้าของบญัชอีอกค่าใช้จ่ายให้ (สะกดชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) โดย
ชดัเจน ตอ้งมตีราประทบัของธนาคารพรอ้มลายเซน็ของเจา้หนา้ทีธ่นาคาร พรอ้มทัง้เอกสารประกอบ
อย่างอื่นของผู้รบัรองการเงนิ เช่น ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูร้บัรอง และเอกสารอื่นที่สามารถบ่ง
บอกถงึความสมัพนัธก์นั และเหตุผลในการออกค่าใชจ้่ายใหท้่านได้ 

     7.   เดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี ต้องมีส าเนาสูติบตัร และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง  
จะต้องไปท าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากอ าเภอหรอืเขตที่ท่านอาศยัอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ี่เด็ก
เดนิทางไปดว้ย พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางของบดิา /มารดา กรณีเดก็อยู่ในความ
ปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผู้
นัน้ เช่น  ส าเนาใบหย่า  พร้อมทัง้บันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รบัผิดชอบเด็ก  และเด็กอยู่ในความ
ปกครองของผูอ้ื่น จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ัน้ เช่น หนังสอืรบัรองบุตรบุญ
ธรรม เป็นตน้ และผูป้กครองตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มเดก็ ณ วนัทีย่ื่นวซี่าดว้ย 

 
*** การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน้  บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนในการย่ืนเอกสารให้เท่านัน้ *** 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 
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• ส่งใบจองพรอ้มส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางที่มอีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน  ช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- 
บาท  ภายใน 3 วนันับจากวนัที่มีการท าจอง ส าหรบัค่าทวัร์ส่วนที่เหลือโปรดช าระภายใน 30 วนัท าการก่อนการ
เดนิทาง  หากท่านไม่ช าระเงนิตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

• หากท่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้  กรุณาส่ง (อเีมล) ใบน าฝากมาทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขายทีดู่แลท่าน  พรอ้มแจง้ขอ้มูลของท่าน   
o ชื่อ-นามสกุล 
o โปรดระบุชื่อโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบุวนัเดนิทาง 
o เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อกลบัได ้
o แจง้ความประสงคก์รณีพเิศษ เช่น อาหารมุสลมิ มงัสวริตั ิแพอ้าหาร รถเขน็บรกิารทีส่นามบนิ  เป็นตน้ 

• บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธิใ์นยนืยนัทีน่ัง่การเดนิทาง ส าหรบัผูท้ีช่ าระเงนิค่ามดัจ าการเดนิทางมาแลว้เท่านัน้  
หมายเหตุ  
❖ กรณีทีส่่งใบจองทวัรม์าก่อน จะมกี าหนดการช าระค่ามดัจ าหลงัการส่งใบจองทวัรม์าใหบ้รษิทัฯ ภายใน 3 วนั  
 หากเกนิจากวนัทีก่ าหนดไว ้ทางบรษิทัฯใคร่ขอพจิารณาสถานะการจอง 
❖ การไม่ช าระเงินตามก าหนดนัดหมาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกและการคืนเงินมดัจ า 

 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันท าการ  หรือก่อนหน้านัน้   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจ าให้ทัง้หมด  
ยกเวน้คณะที่เดนิทางตรงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืคณะทีม่กีารการนัตคี่า
มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้   

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 - 29 วนัท าการ  หกัค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์  และค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าบรกิารยื่นวซี่า (ถา้ม)ี 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง ภายใน 1-14 วนัท าการ  ทางบริษัทฯขอเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดเต็มจ านวน เนื่องจาก
บริษัทฯมีการท าส ารองจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททวัร์ในประเทศหรอืต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

• ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตีค่ามดัจ า
ทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถึงเทีย่วบนิพเิศษ 
เช่น  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทัง้หมด เนื่องจากค่าตัว๋
เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

• ในการยื่นขอวซี่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ 
พรอ้มส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวซี่า 20 วนั ก่อนวนัเดนิทางให้ทางบรษิทัฯ  ***ในกรณีท่ีเอกสารของท่าน
ไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้หน่ึง*** 

• หากท่านจองและใหเ้อกสารในการยื่นวซี่าล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่าน 
ไม่ผ่าน บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด  


