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เที่ยว ”เกาะมอลตา้” สัมผัสประเทศไขมุ่กงามแหง่เมดเิตอร์เรเนียนแหลง่รวมมรดกโลก 

เดนิทางเลาะเมดเิตอร์เรเนียนสำรวจชายฝัง่อติาลีตอนใต้ ดนิแดนแหง่หนา้ผารมิทะเล  

สัมผัสบรรยากาศของทอ้งทะเลท่ีสวยงามและมีชือ่เสียงระดับโลก 

ทอ่งเทีย่วเสน้ทางที่นอ้ยคนนักได้มาเยือน “เกาะซซิลิี” เกาะชือ่ดังทางตอนใตข้องอติาลี 

สํารวจมรดกโลกในดนิแดนเกา่แก่ เมืองโบราณของอดตีจักรวรรดิโรมนัทีรุ่ง่เรืองสุด 

พรอ้มดว้ยศลิปะและประวัตศิาสตร์อันยาวนานกวา่ 2500 ปี 
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กำหนดการเดินทาง   17-26 ต.ค. / 4-13 ธ.ค. 2565   

25 ธ.ค. 2565 – 3 ม.ค. 2566   

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – วัลเลตตา  (มอลตา้) 
 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชั้นที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที่ 10 

เคาน์เตอร์แถว U  สายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์  (TK .. TURKISH AIRLINE) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

❖  

❖  

❖  

❖  

❖  

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณที่มากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาที่กำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
❖  

23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับูล  ประเทศตุรกี  โดยเท่ียวบินท่ี  TK 069 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชั่วโมง 25 นาที) 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    วัลเลตตา  (เอมดนิา่) 
 

05.15 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองวลัเลตตา  ประเทศมอลต้า  โดยเที่ยวบินที่  TK 1369 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  2 ชั่วโมง 25 นาที) 

09.40 น. เดินทางถึง เมืองวัลเลตตา เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลตา้ ซึ่งได้ตั้งชื่อเมืองตามชื่อของ Jean 

Parisot De La Valetta ผู้ซึ่งสามารถป้องกันการรุกรานเกาะมอลต้า จากออตโตมานในปี 

1565 เมอืงวลัเลตตาได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี 1980 
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(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำทา่นเดินทางสู่ เมืองเอมดนิา่ (Mdina) เป็นเมืองเก่าโบราณ เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ

ปลายยุคสำริดในช่วง 1500 – 1000 ปีก่อนคริสตกาล  เมืองเอมดินาเปน็เมืองหลวงเก่าของ

มอลตาในสมัยยคุกลาง (Medieval) ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะมอลตา มีกำแพงเมืองล้อมรอบและ

ตั้งอยู่บนทีส่งูประมาณ 150 เมตร หรือ 500 ฟตุจากระดับน้ำทะเล  เอมดินาเป็นหนึ่งในเมืองที่มี

กำแพงเมืองเก่าจากยุคกลางท่ีเห็นชัดที่สุดในโลก เนื่องจาก

เป็นเมืองที่มีขนาดเล็ก มีความเงยีบสงบและไม่ค่อยมีการ

เดินทางสัญจรเข้าออกเมอืงนี้มากเท่าไร เมืองเอมดินาจึงได้รับ

การขนานนามอกี  ชือ่หนึ่งโดยคนที่อาศยัอยู่และผู้ไปเยือนว่า 

“เมืองแห่งความเงียบ (The Silent City) ในสมัยท่ีเอมดินาเป็น

เมืองหลวงของมอลตา เมืองนี้เป็นที่ต้ังของสำนักสงฆ์ โบสถ์

และที่ทำการต่างๆ และในสมัยท่ีโรมันเข้าครองมอลตา ผู้ว่า

การของโรมัน (Roman Governor) ได้สร้างที่อยู่ในเมืองนี้ และ

มีการกล่าวขานกันว่า สาวกเซนตพ์อลเคยมาอาศยัอยู่ท่ีเมืองนี้หลังจากที่เรือล่มที่เกาะมอลตา

ด้วย  ในปจัจุบนั เมืองเอมดินาเป็นเมืองสำหรับอยู่อาศยัเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นบ้านของ

ตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดของชาวมอลติส  ที่เมืองเอมดนิามีโบสถ์ท่ีสวยงามมากตั้งอยูก่ลางเมืองที่ชื่อ

ว่า โบสถ์ใหญ่แห่งเอมดิน่า (The Mdina Cathedral) 

จากนั้น นำท่านชมประตูเมืองหลัก (The Main Gate) ซึ่งสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1724 มีลักษณะเป็นประตูโค้ง

ด้วยสถาปัตยกรรมยุคบาโรค ใครก็ตามที่ได้เข้าไปในเมอืงเอมดิ

นาจะมีความรู้สึกเหมือนกลับเข้าไปอยู่ในยุคกลาง ถนนในเมือง

จะมีขนาดแคบมาก เป็นตรอกและซอยเล็กๆ ลัดเลาะไปตามมุม

ต่างๆ ของเมือง บ้านเรือนจะมีสีเดียวกันหรือคล้ายกันท้ังหมด 

คือ สีน้ำตาลหรือน้ำตาลอ่อน นอกจากจะเป็นบ้านอาศัยแล้ว 

ยงัมีร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหารอยู่บ้าง แต่ท่ีโดดเด่นคือ

ร้านขายเครื่องแก้วของเอมดินา (Mdina Glass) ก่อนเข้าประตู

เมืองจะมีรถม้าที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งจัดไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

จากนั้น นำท่านเข้าชม โบสถ์ MOSTA DOME ที่มชีื่อเสียงท่ีสุดของมอลต้า ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีโดมขนาดใหญ่

เป็นอันดบั 3 ของโลก รองลงมาจากโบสถ์ St.Peter’s ในนคร

วาติกัน และ St.Sophia ในกรุงอิสตนับลู โบสถ์แห่งนี้ยังมี

ชื่อเสียงเกี่ยวกับความศักดิส์ิทธิ์ตามเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีลูกระเบิดลูกหนึ่งตกลงมาในขณะที่

คนในโบสถ์กำลังทำพิธีสวดอยู ่ แต่กลับไม่มีการระเบิดเกิดขึ้น 

คนท้องถิ่นของมอลต้า (Malta) จึงเชื่อว่าเป็นเพราะความ

ศกัดิ์สิทธิ์ของโบสถ์แห่งนี ้
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จากนัน้ นำท่านเดินทางกลับเมืองวัลเลตตา 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GOLDEN TULIP VIVALDI  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง วัลเลตตา  (***ถำ้บลูกรอ็ตโต + หมูบ่า้นประมง***) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ หนา้ผาดงิลี (Dingli Cliff) อกีหนึ่งผางามแห่งเกาะมอลต้า จากนั้น นำท่าน 

ล่องเรือสู่ ถำ้บลูกรอ็ตโต (Blue Grotto) กลุม่ถ้ำทะเลบนชายฝั่ง

ตะวันออกเฉียงใต้ของมอลตา ด้วยท่ีตั้งของถ้ำรวมกับน้ำทะเลสี

ฟ้า ทำให้แสงแดดสะท้อนแสงขึ้นบนผนัง และเพดานถ้ำเป็นสี

ฟ้าสวยงาม ซึ่งสามารถลอ่งเรอืไปเยี่ยมชมได้ตลอดท้ังปี ท่านจะ

ได้ชมทัศนียภาพความสวยงามของเกาะมอลตา้ไดอ้ยา่งดืม่ดำ่ 

(*** การลอ่งเรอืขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ หากอากาศ 

ไมเ่อือ้อำนวย ทางบรษิัทฯ จะจัดกจิกรรมอืน่ทดแทน ***) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงท่ี เมืองมาร์ซาซลอคค์ (Marsaxlokk) ซึง่เปน็หมู่บ้าน

ชาวประมงดั้งเดิม ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้

ของมอลตา ที่อ่าวจะมีเรือขนาดเล็กทั้งเก่าใหม่

เรยีงรายกันอยู่ที่ชายฝั่ง มีตลาดปลาขนาดใหญ่ 

มีร้านอาหาร และร้านค้าตั้งอยู่ที่อยู่ริมทะเล ทั้ง

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเดินเล่นที่

อ่าวแห่งนี ้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางกลับเมืองวัลเลตตา จากนั้น นำท่านเข้าชม วหิารเซนต์จอห์น (St. John’s 

Cathedral) สร้างโดยอศัวิน เซนตจ์อห์นเพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผู้อุปถัมภ์เหล่าอัศวินทั้งหลาย 

ความพิเศษของวิหารแห่งนี้คือการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลต้าในช่วง  

ศตวรรษที ่ 16 จากนั้น นำท่านผ่านชม AUBERGE DE 

CASTILLE อาคารที่มคีวามสง่างามและใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่ง 

ในเมอืงวัลเลตต้า ตั้งอยู่บนจุดท่ีสูงที่สุดของคาบสมุทรซึ่งถูก

ออกแบบให้เป็นสถานที่หรูหราที่สุด ปจัจุบันใช้เป็นที่พำนกัของ

นายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐมอลต้า สร้างขึ้นครั้ง

แรกในปี 1574 โดยสถาปนิกชาวมอลต้าชื่อ GIROLAMO 

CASSAR และมีการสร้างบูรณะใหม่อีกครั้งในป ี1741 

จากนั้น มีเวลาอสิระท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง ณ จตัุรัสรีพับบลิค (Republic Square) รอบ ๆ จตัุรัสแห่งนี้

ห้อมลอ้มไว้ด้วยอาคารสำคัญ ๆ ของเมือง ทั้งทำเนยีบประธานาธิบดี และทำเนียบรัฐบาล 

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ถนนเส้นหนึ่งที่เชื่อมกับจตัุรัสแห่งนี้ คือถนนรีพับบลิค ถนนที่เป็นถนนสาย 

ช้อปปิ้งที่สำคัญของเมือง มีร้านรวงให้ช้อปปิ้งกันตลอดทาง 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GOLDEN TULIP VIVALDI  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง วัลเลตตา  (***เกาะโกโซ***) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่ท่าเรอืเมืองวัลเลตตา  

............... น. ลงเรือเฟอร์รีเ่ดินทางสู่ เกาะโกโซ (Gozo Island) 

............... น. เดินทางถึง เกาะโกโซ (Gozo Island) คืออกีหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสยีงของประเทศมอลต้า โดยเกาะนั้นตั้งอยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean  

Sea) เป็นอีกหนึ่งเกาะในตำนาน ที่บางครั้งมักเรียกว่า เกาะ

แห่งคาลิปโซ่ (Isle of Calypso) โดยคาลิปโซ่เป็นธิดาแห่งท้อง

ทะเลในตำนานกรีก และเป็นบุตรขีองเทพแอตลาส เผ่าไททนั 

นางอาศยัอยูใ่นเกาะแห่งความฝัน (Mythical Island) ซึ่งอยู่ที่ 

Ogygia ในทะเลไอโอเนยีน ปจัจุบันเกาะโกโซ เป็นเกาะท่ีมี

ความงดงามทางธรรมชาติมาแห่งหนึ่งของหมู่เกาะมอลต้า เป็น

อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่านักดำน้ำ       

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านชม วหิารทาพนิู (Ta Pinu Cathedral) วิหารโรมันคาธอลิกซึ่งต้ังอยู่บริเวณใกล้หน้าผา 

ในอดีตเป็นเพียงโบสถ์หินขนาดเล็กยุคศตวรรษที่ 15 และถูกต่อ

เติมและสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปี  ค.ศ.1922-1932 แบบสไตล์นีโอ

โรแมนติค ด้านในโบสถ์ประดบัด้วยภาพโมเสคจำนวน 6 ภาพ 

และกระจกสีจำนวน 76 บาน และมีหอระฆังสูง 61 เมตร 

นับเป็นอีกหนึ่งโบสถ์ที่มีความสำคัญของคริสตจักร เนื่องจาก

พระสันตะปาปามาเยือนถึง 2 ท่าน ซึ่งโป๊ปจอห์นปอลที่ 2 เคย

เสด็จมาเยื่อเมื่อปี ค.ศ.1990 และ โป๊ปเบเนดิกตท์ี่ 14 มาเยอืน

เมื่อปี ค.ศ. 2010 และได้มอบกุหลาบสีทอง หรอื โกลเด้นโรส (Golden Rose) สัญลักษณ์แห่ง

ความศกัดิ์สิทธิ์ไว ้ณ โบสถ์แห่งนี้ 

จากนั้น นำท่านสู ่ อา่วดเวจารา (Dwejra Bay) อา่วหนิที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นทะเลใน (Inland Sea) 

ทะเลสาบท่ีเชื่อมต่อกับทะเลด้วยถ้ำเล็ก  ๆ บน

หน้าผา, หินเห็ด (Fungus Rock) เกาะหินปนู

ความสูงความสูง 60 เมตร เป็นที่ท่ีอัศวินฮอสพิ

ทาลเลอร์ (The Knights Hospitaller) คนพบ

เห็ดมอลตา (Malta Fungus) เป็นครั้งแรก จึง

เป็นที่มาของชื่อหินก้อนนี ้ (ถึงแม้ว่าจริงๆ แล้ว

มันจะเป็นพืชไม่ใช่เห็ดก็ตาม),  
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 รวมถึง อาร์เซอร์วนิโดว ์ (Azure Window) หรอื หน้าต่างทองฟา ซุ้มประตูสีเหลี่ยมที่เกิดขึ้น

จากผาหินที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะตามธรรมชาติ ซึ่งเคยเป็น

สถานที่ท่องเท่ียวสำคัญที่สุดของเกาะโกโซ ถึงแม้อาร์เซอร์

วินโดวจ์ะพังทลายลงเพราะพายุไปเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2017แต่

อ่าวดาเวจาราก็ยังเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่สำคัญในฐานะสวรรค์

ของนักดำน้ำ อ่าวแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตรฮ์อลลีวูด

ชื่อดังจำนวนมาก เช่น สงครามมหาเทพ-ประจญับาน หรือ 

Clash of the Titans (1981), มหากาพย์สะท้านพภิพ หรอื The Odyssey(1997), รวมถึงฉาก

งานแต่งงานของแดเนริสและโดรโก (Daenerys and Drogo’s Wedding) ในซีซ่ันแรกของมหา

ศึกชิงบัลลังก์ หรือ Game of Thrones (2011) ทางช่อง HBO อีกด้วย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านถ่ายรูปกับ ปอ้มปราการวคิตอเรีย (Victoria Fortress) ที่ต้ังขึ้นตามพระนามของสมเด็จ

พระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบรอบ 25 ปี จากนั้นนำ

ท่านเท่ียวชมเมืองเก่าแห่งเกาะโกโซ พรอ้มเก็บ

ภาพความสวยงามทั้งธรรมชาติและหมู่อาคาร 

บ้านเรือนโรมันโบราณท่ียงัคงความสวยงาม 

จวบจนปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตาม

อัธยาศยั จนได้เวลาอันสมควร นำท่านนัง่เรือ

เฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับเมืองวัลเลตตา 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GOLDEN TULIP VIVALDI  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง วัลเลตตา – ลอ่งเรือเฟอร์รี ่– เกาะซซิลีิ  (อติาลี) 

 รากูซา – อากรีเจนโต ้– ปาแลร์โม 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่ท่าเรอืเมืองวัลเลตตา  

............... น. ออกเดินทางโดย ลงเรอืเฟอร์รีข่า้มฟาก ไปยังเกาะซิซิลี 

SICILY ประเทศอิตาลีตอนใต้ 

............... น. เดินทางถึงท่าเรือเมืองปอซซาโล  

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองรากูซา (Ragusa) เมืองในชนบทที่สง่างามตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้

ของเกาะซิซิลี เมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่บนที่ราบสูงเรียกกันว่า รากูซาอลิ์บา เต็มไปด้วย คฤหาสน์

ปาลาซซี ่ของขุนนางเก่าจาก 8 หมู่บา้นในภูมิภาคนี้ ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

(ระยะทางประมาณ  36  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอากรีเจนโต ้ เมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานกรีก ดงันั้นชาวอาครากาส 

ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากกรีกเมื่อ 800 ปีก่อนคริสต์กาลจึงได้สร้างวิหารเพื่อ

บชูาเทพเจ้าของกรีกไว้ ณ เมืองแห่งนี ้ จากนั้น นำท่านเข้าชม หุบเขา

แหง่วหิาร ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองของอารยธรรมกรีกที่รุ่งเรืองที่สุดใน

แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นสถานที่ซ่ึงถูกบันทึกเป็นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโกเ้มือ่ปี ค.ศ.1997 จากนั้น นำท่านชมวิหารต่าง ๆ ภายใน

หุบเขาแห่งนี้ เริ่มจากวหิารคองคอร์เดีย วิหารรูปทรงคล้ายวิหารพาร์

เธน่อนแห่งกรุงเอเธนส ์ ประเทศกรีซ ซึ่งนักท่องเท่ียวที่ได้เข้าชมต่าง

กล่าวเป็นเสียงเดยีวกันว่ายังคงความสมบูรณก์ว่าวหิารพาร์เธน่อนเสยี

อีก ต่อด้วยวหิารเฮรา่ วิหารซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาบนจุดที่สูงท่ีสุดของหุบ

เขานี้ วหิารเฮอร์ควิลสิ วหิารซึ่งมีเสาขนาดใหญ่กว่าวิหารอื่น ๆ ซึ่งแสดง

ได้ถึงความเชื่อของชาวกรกีในความทรงพลังของเทพเฮอร์คิวลิส ต่อด้วย

วิหารอื่น ๆ ในหุบเขาแห่งนี้ 

(ระยะทางประมาณ  135  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาแลร์โม (Palermo) เมอืงหลวงของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี ซึ่งเป็น

เกาะใหญ่ปลายรองเท้าบูทของอิตาลี มีประวัติต่อเนื่องยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นจุด

ยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติที่มีอำนาจ

เข้มแข็งในช่วงเวลาต่างๆเริ่มตั้งแต่กรีก โรมัน คาร์เทธ อาหรับ นอร์มัง 

เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แต่ละชาติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามา

ปกครองดินแดนนี้ขณะเดียวกันก็ได้นำเอาศิลปวัฒนธรรมของตนเข้ามา

ด้วย เกาะนี้จึงมีสถาปตัยกรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานกัน

หากแต่ลงตวั นอกจากนีย้งัอุดมไปด้วยความงามทางธรรมชาติ ของทั้ง

ชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ด้วยความที่อยู่ห่างไกลท่านจะสามารถสัมผัส

ถึงความเป็นอิตาเลียนด้ังเดิม อย่างที่หาไม่พบอีกแลว้ตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวีป 

(ระยะทางประมาณ  127  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ASTORIA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง ปาแลร์โม – คาตาเนยี 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านชมเมืองปาแลร์โม นั่งรถผ่านชมสถานที่สำคัญ ๆ ของเมือง อาทิเช่น โรงละครใหญ่ 

(Teatro Massimo), มหาวหิารแหง่ปาแลร์โม ่ (Cathedral), ศาลากลางเมือง 

ต่อด้วยการนำท่านชม วหิารแคปเปลลา่ พาลาตนิา่ (Cappella Palatina) วิหาร

ที่มีการประดบัตกแต่งด้วย โมเสคที่งดงามอีกเช่นกัน และที่นี่ท่านจะได้ชม

ศิลปะที่ผสมกลมกลืนกันของอาหรับ โรมัน นอร์แมน และแบบซิซีเลียน ซึ่ง

ทั้งหมดเคยเป็นผู้มีอำนาจปกครองบนเกาะนี้  



 

 

MALTA-SICILY  -8- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

จากนั้น นำท่านสัมผัสกับความคึกคักของยา่นควอทโตร คานต ิ (Quattro Canti) ยา่นใจกลางเมืองเก่า 

ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 2 ถนนสายหลัก ใกล้ ๆ กันนัน้ คือ จัตุรัส   

เปรโตเรีย (Piazza Pretoria) ซึ่งเป็นที่ต้ังของน้ำพุเปรโตเรีย 

(Fontana Pretoria) ซึ่งเป็นอนุสาวรียน์้ำพุที่รายลอ้มไปด้วยรูป

ปั้นถัดมาไม่ไกล คือ ยา่นถนนเดลลา่ ลเิบอร์ตา้  (Via Della 

Liberta) แหลง่ชอ้ปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมหรู ทั้งประดบัประดา

อย่างสวยงามด้วยน้ำพุและรูปปั้นสองข้าง  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาตาเนีย ดินแดนท่ีเคยถูกปกครองทั้งกรีกและโรมันมาแต่อดีตกาล และ

ถูกทำลายจากการระเบิดตวัของภูเขาไฟเอ็ทน่าถึงสองครั้งเมื่อปี ค.ศ.1169 และ 1693 จากนั้น

ได้รับการบูรณะเมืองใหม่โดยสถาปนิกที่ออกแบบให้มีถนนกว้างและเต็มไปด้วยอาคารสถาปตัย-

กรรมแบบบาร็อคอันโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเมืองท่าเรอืสำคัญทางตะวันออกของเกาะฯ จากนั้น 

นำท่านชมความสวยงามของสถาปตัยกรรมแบบบาโร้คบรเิวณจตัุรสั Piazza Del Duomo 

จากนั้น แวะถ่ายรูปกบันำ้พุชา้ง (Elephant Fountian) รูปป้ันช้างที่ต้ังอยู่กล้างจัตุรสัสร้างขึ้นใน

ปี 1736 จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัย

แหง่เมืองคาตาเนีย สรา้งขึ้นในป ี ค.ศ. 1696 

ยงัคงต้ังตระหง่านสวยงามย่ิง ผ่านชมดโูอโม ่

หรือมหาวหิารแหง่คาตาเนีย สรา้งตามแบบ

ศิลปะกอธิค รปูร่างมหาวิหารคล้ายกับมงกุฎ

พระราชา มีบนัไดทางขึ้นแข็งแรงน่าเกรงขาม 

ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามอลังการด้วยกระเบื้องสีฟ้าและสีขาวตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ 

(ระยะทางประมาณ  209  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนัน้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NH CENTRO  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง คาตาเนีย – ภเูขาไฟเอท็นา่ – โคเซนซา  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางไปพิชิต ภูเขาไฟเอท็นา่ “Mount Etna” ถ้าเอ่ยถึงภูเขาไฟเอท็นา่ รูก้นัเลยว่าเจ้า

ภูเขาไฟนี้ยงัประทุอยู่ที่ใหญ่

ที่สุดในยุโรป และล่าสุด

ภูเขาไฟเอท็นา่นี้เพิ่งประทุ

มามาด ๆ เมื่อปี 2008 ท่ี

ผ่านมานี้เอง แต่ไม่ได้สรา้ง

ความเสียหายมากนัก เมื่อเข้าใกล้ภูเขาไฟจะได้เห็นร่องรอยของลาวาที่มีให้เห็นตลอดทาง 

ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางของภูเขาไฟ  

(ระยะทางประมาณ  57  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 
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จากนั้น นำท่านนั่ง กระเชา้ไฟฟา้ “CABLE CAR” ต่อเพือ่ไปสู่จดุชมววิ ท่านจะสามารถเห็น ทิวทศันแ์ละ

บนัทึกภาพของภูเขาไฟเอด็น่าได้อย่างชัดเจน ชมยอดภูเขาไฟอย่างใกล้ชดิท่ี ระดับความสูง 

2,500 เมตร ระหว่างนั่งกระเช้าไฟฟ้า ท่านจะได้เห็นปากปล่องภูเขาไฟลูกเล็กลูกนอ้ยของภูเขา

ไฟเอท็นา่ “MOUNT ETNA” บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของ ปากปลอ่งซลิเวสต ิ

“The Silvestri Mounts” ซึ่งเกิดจากการระเบิดเมื่อปี 1892 ด้านหลังของ

ภูเขาไฟ คือ ทิวทศันข์องที่ราบด้านตะวันออกของเกาะซิซิลี, เมืองคา

ตานีย และทะเลไอโอเนียน จากนั้น มีเวลาใหท้่านได้ท่านได้สัมผัสกับ

ภูเขาไฟเอท็นา่ ซึง่เปน็ภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดในทวีปยุโรป และเปน็ภูเขาไฟที่

ขึน้ทะเบียนเปน็มรดกโลกเมือ่ปี 2013 มคีวามสูง 3,323 เมตร วัดฐาน

โดยรอบได้ 150 เมตร ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ตามตำนานเทพนิยายกรีก 

กล่าวว่า สัตว์ประหลาด TYPHON ถูก ZEUS ประธานแห่งทวยเทพขังไว้

โดยใช้ภูเขาไฟเอ็ทน่าทับไว้ จากนั้น ให้ท่านไดส้นุกสนานกับการนัง่รถจิป๊ 

4WD ขึน้สูภู่เขาไฟเอท็นา่ ที่ความสูง 2,950 เมตร มีหิมะปกครุมตลอดท้ัง

ปี และท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของ SNOW WALL หรือกำแพงหิมะ

หนึ่งเดยีวในยุโรปท่ีภูเขาไฟเอท็นา่ บนเกาะซิซิลีแห่งนี้  
 

*** การขึน้ไปชมภูเขาไฟเอท็นา่ ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ในแตล่ะวัน เพือ่ความปลอดภัย *** 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเซนซา (Cosenza) เป็นเมืองทางใต้ของอิตาลี ตรงบริเวณที่แม่น้ำ    

บเูซนโตกับแม่น้ำกราติสไหลมาบรรจบกัน เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโคเซนซา มีสถาบนัโคเซน

เทียน ที่ถือเป็นสถานศึกษาด้านปรชัญาและวรรณคดีแห่งแรกที่ก่อตั้งในอิตาลีและในยุโรป  

(ระยะทางประมาณ  317  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  ITALIANA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง โคเซนซา – อัลเบอโรเบลโล  (หมูบ่า้นหนิปูน) –  

 มาเทรา – นาโปลี  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัลเบอโรเบลโล (Alberobello) เมืองเล็ก ๆ ที่ต้ังอยู่ในจังหวัด Bari แคว้น

ปูเกลีย (Puglia) ประเทศอิตาลี เป็นหมู่บ้านหินปูนของชุมชนโบราณ ที่

ชื่อว่า Trulli จากนั้น นำท่านเดินเล่นชมความสวยงามของ หมู่บา้น

หนิปูน หลังคาทรงกลวย หรือยอดกลมจึงส่งผลให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความ

สวยงามแปลกตามาก องค์การยเูนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นเมือง

มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1996 อิสระให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพ

ความสวยงามและบรรยากาศของหมู่บ้านโบราณสขีาวแปลกตาที่ยาก

จะพบเห็นในอิตาลี แต่ยังคงอนุรักษ์ได้อย่างดีเย่ียม ณ เมืองแห่งนี ้

(ระยะทางประมาณ  234  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาเทรา อีกหนึ่งเมอืงท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่ง

ตั้งอยู่ในแคว้นบาซีลีกาตา (Basilicata) หนึ่งใน 20 แคว้น

ของประเทศอิตาลี ตวัเมืองตั้งอยู่เหนือหุบเขาที่มีแม่น้ำสาย

เล็ก ๆ ไหลผ่าน เมือ่เดินเข้ามาภายในตัวเมืองจะได้พบกับ

ถนนสายเล็ก ๆ ที่ปูด้วยหิน ที่ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย

อาคารบ้านเรอืนอันแสนเก่าแก่ เป็นเมืองที่ได้รับขนาน 

นามว่าเป็นเมืองใตด้นิ หรือ เมืองมนุษย์ถำ้นัน่เอง 

จนกระทัง่ในป ี1993 องค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก สำหรับนครถ้ำโบราณ Sassi 

di Matera เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่มีอายุกวา่ 9,000 ปี จากนั้น นำท่าน เขา้นครถำ้

โบราณ มาเทรา เท่ียวชมความสวยงามแปลกตาของนครถ้ำแห่งนี้ เป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่สวย

ที่สุดในโลก พรอ้มเก็บภาพความสวยงามของลักษณะภูมิประเทศอันแปลกตา 

(ระยะทางประมาณ  68  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโปลี เมืองท่าท่ีสำคัญทางตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี 

แต่เดิมเคยมีชื่อเป็นภาษากรีกว่า NEAPOLIS (NEW TOWN) เคยเป็นเมืองใหม่เมื่อ 2,500 ปี

มาแล้ว เพราะเมืองนี้ชาวกรีก ได้เข้ามายึดครองเป็นเมืองขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาลและ

โรมัน ได้เข้ายึดครองต่อจากกรีกเมื่อ 328 ปีกอ่นคริสตกาล จึงเป็นเมืองท่าท่ีสำคัญของทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน 

(ระยะทางประมาณ  257  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่กา้ของการเดนิทาง นาโปลี  (ชอ้ปปิง้เอา้ท์เลต่์) - กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินเล่นที่ เปียสซา เดล เพลิบสิซโิต หนึ่งในจัตุรสัที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมอืงนาโปลี ถูก

ล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ท่ีมีความสำคัญ ไมว่่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังเป็น 1 ใน 4 

ของที่พำนกัของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูรบ์ง หนึ่งในราชวงศท์ี่สำคัญท่ีสุดในทวีปยโุรป และฝั่งตรง

ข้ามเปน็โบสถ์ซานฟรานซิสโก โดยตัวอาคารหลกัของโบสถ์ มีการสรา้งเลียนแบบวิหารแพนที

ออนในกรุงโรม  
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10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet เอาท์เล็ตชื่อดงั

ของอิตาลี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาสุดพิเศษ 

จากนั้น ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายหลากหลายย่ีห้อ เช่น 

Bottega Verde, Bulgari, Byrberry, Dolce & Gabbana, 

Prada, Salvatore Ferragamo, Versace และสนิค้าแบรนด์ดัง

ต่าง ๆ อีกมากมาย 

(ระยะทางประมาณ  26  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 
 

OPENING HOURS  :   

MONDAY-SUNDAY 10.00-20.00 
 

 (*****  อาหารกลางวัน  ....  อสิระตามอัธยาศัย  ....  ไมร่วมอยูใ่นรายการ  *****) 
 

 

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาโปล ี

19.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบลู  ประเทศตุรกี  โดยเที่ยวบินที่  TK 1454 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  2 ชัว่โมง 25 นาที) 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วันทีส่บิของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TK 68 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  9 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ……………… 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย ์.... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 
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สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

 สกุลเงนิ อติาลี  ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO)  

 

     ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม  
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญงิ ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไมส่ามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี้ ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... ก่อนซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่อิตาลี 
 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน  (จดหมายรับรองการทำงานฉบบัจรงิ เปน็ภาษาอังกฤษ) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต) 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กิน 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้ 

5. หลักฐานดา้นการเงนิ ***จำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน***  (โดยไม่มขี้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) 

- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (Bank Certificate) ออกมาไมเ่กนิ 15 วัน (นับ

จากวันทีพ่นักงานขายแจง้ควิยืน่วีซ่า) สำหรับท่านที่ออกสปอนเซอร์รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสารแสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ

ทะเบียนสมรส .... ฉบบัจริงคนละ 1 ฉบบัต่อ 1 ท่าน  

- ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัยย์้อนหลัง 4 เดือน (สมุดบัญชีเล่มเดียวกับที่ไปขอจดหมายรับรอง

สถานะทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) (อัพเดทกอ่นยืน่วีซา่ 7 วัน) ไม่รับบญัชีเงินฝาก

ประจำ, บญัชีกระแสรายวัน ควรเลอืกบญัชีที่มีการเข้าออกเงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 

6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด 

6. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์       

6.1 ถ้าเด็กไม่ได้เดนิทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องขอหนังสือ

ยินยอมจากทางสำนักงานเขตว่ายินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (แล้วต้องระบุด้วยว่าเดินทางกับใคร) 

จากนั้น ให้ท่านนำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศฉบับจริงนี้ ไปประทบัตราท่ีกรมการกงสุลให้

เสร็จเรียบร้อยก่อนนำมายื่น มิฉะนั้นทางศูนยย์ื่นวีซ่า VFS จะไม่รับยื่นเอกสารโดยเด็ดขาด  

6.2 ถ้าเด็กไมไ่ด้เดินทางกับบิดา/มารดา ต้องทำจดหมายชี้แจงด้วยว่าเด็กเดินทางไปกับใคร มีความสัมพันธ์

เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค้าเขียนชี้แจงขึ้นมา) 

7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 
 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซ่า VFS GLOBAL อิตาลี 

ที่อยู่  อาคารจามจุรี สแควร์ เดอะพลาซา่ “ชัน้ 4” ห้อง 404-405  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

สถานีรถไฟใตด้ิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถานสีามยา่น” ทางออกประตูที ่2 
 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตอติาลี ไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้มือให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมา

ตามวันนดัหมายของทาง VFS 

เท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบับจริง ที่ต้องนำติดตวัไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  
 

หมายเหตุ 1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. การพิจารณาการให้วีซา่หรือไม่ให ้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แคต่ัวแทน

อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดุลพนิจิของ

ทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความ

ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามทีร่ะบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   
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อัตราคา่บรกิาร .... มอลต้า – ซซิลิี เนเปิล้  10  วัน  (TK) 

   

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 125,000.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 116,000.- บาท 

 ผูใ้หญ่พกัห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   18,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ทา่นจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได ้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเทีย่วตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเปน็หลัก 

6.  คา่ระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทวัร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหต ุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพย์สนิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกกัตัวของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขับรถยุโรป (คนละ 2 ยโูร x 8 วนั)   =  ทา่นละ 16 ยูโร   

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 10 วัน) =  ทา่นละ 1000 บาท 

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 60,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงือ่นไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกบัพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดงันี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใชจ้่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเปน็ตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกรอ้งขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตจุำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สนิส่วนตวัสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
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ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
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ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
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