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10 วนั มอลต้า – ซิซิล ี– อติาลใีต้ 

 

 

   
เร่ิมต้น…. 89,900 บาท  

(ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 
บารี – อลัเบอโรเบลโล (Unesco) – มาเทรา – โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์มนิา – เซฟาลู – ปาแลร์โม – มอนเรอาเล  
เปียซซา อาร์เมรินา – ปอซซาโล – เซนต์จูเลยีน – วลัเลตตา – มาร์ซักลอกก์ – เกาะโกโซ – ฮาการ์กมิ – ราบัต 

 
 

ราคาทวัร์ 89,900 บาท :  12-21 ต.ค. 2562  / 19-28  ต.ค. 2562  
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10 วนั มอลต้า – ซิซิล ี– อติาลใีต้  
 ( บินเข้า บารี – บินออกมอลต้า ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

18.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งบิน  

 

วนัทีส่อง อสิตันบูล – บารี – อลัเบอโรเบลโล 
 

04.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล (IST) ประเทศตุรกี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
 (กระเป๋าเชคทรูไปเมืองบารี ประเทศอิตาลี)  
06.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินบารี (BRI) โดยเท่ียวบิน TK1445 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ช.ม.) 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินบารี ประเทศอิตาลี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเท่ียวชม เมืองบารี (ประเทศอิตาลี) เมืองท่ีอยูใ่กลก้บัทะเลเอเดรียติก จนไดรั้บสมญานามวา่“แคลิฟอร์เนีย



 
EHC-TK -10D-MLA-SICILY-S.ITALY 

 

ตอนใตข้องอิตาลี” เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ เป็นศูนยก์ลางการเดินเรือและศูนยก์ลางของ
อาณาจกัรไบแซนไทน์ทางตอนใตข้องอิตาลี  เป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา เน่ืองดว้ยเซนตนิ์โคลสัมา
จาริกแสวงบุญท่ีเมืองน้ี  ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เมืองไดถู้กท าลายดว้ยระเบิดไดนามิก  และไดท้  าการบูรณะ
สร้างเมืองข้ึนใหม่ ปัจจุบนัจึงเห็นบา้นเรือนท่ีทนัสมยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก  แต่ยงัคงสามารถเห็นซากความเจริญใน
อดีตท่ียงัคงเหลือไว ้น าท่านเขา้ชมปราสาทซูโว (Svevo Castle) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีแสดงให้เห็นถึงอ านาจมืด (Dark 
Symbol of Power) ตวัปราสาทสร้างข้ึนในศิลปะแบบนอร์แมน-สวาเบียน ระหวา่งปี 1501-1523 โดย อิซเบลแห่ง
อารากอน และ โบนา สฟอร์ซา เจา้หญิงแห่งบารี สร้างข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจกัรวรรดิโรมนัใน
อดีต น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของปราสาทท่ีมีป้อมปราการลอ้มโดยรอบ  
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอลัเบอโรเบลโล (Alberobello) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมือง
เล็กๆท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดั Bari แควน้ปูเกลีย (Puglia) ประเทศอิตาลี เป็นหมู่บา้นหินปูนของชุมชนโบราณ ท่ีช่ือวา่ 
Trulli น าท่านชมความสวยงามของหมู่บา้นหินปูน หลงัคาทรงกลวย หรือยอดกลมจึงส่งผลให้หมู่บา้นแห่งน้ีมี
ความสวยงามแปลกตามาก องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เมืองน้ีเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 
1996 อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศของหมู่บา้นโบราณสีขาวแปลกตาท่ียากจะพบ
เห็นในอิตาลี แต่ยงัคงอนุรักษไ์ดอ้ยา่งดีเยีย่ม ณ เมืองแห่งน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั La Chiusa Di Chietri Hotel **** หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม อลัเบอโรเบลโล – มาเทรา – โคเซนซา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมาเทรา (Matera) ระยะทาง 67 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง  อีกหน่ึงเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงตั้งอยูใ่นแควน้บาซีลีกาตา (Basilicata) หน่ึงใน 20 แควน้ของ
ประเทศอิตาลี ตวัเมืองตั้งอยูเ่หนือหุบเขาท่ีมีแม่น ้าสายเล็กๆไหลผา่น เม่ือเดินเขา้มาภายในตวัเมืองจะไดพ้บกบั
ถนนสายเล็กๆท่ีปูดว้ยหิน ท่ีตลอดสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอนัแสนเก่าแก่ เป็นเมืองท่ีไดรั้บขนาน
นามวา่เป็นเมืองใตดิ้น หรือ เมืองมนุษยถ์ ้า นัน่เอง จนกระทัง่ในปี 1993 องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดก
โลก ส าหรับนครถ ้าโบราณ Sassi di Matera เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ท่ีมีอายกุวา่ 9,000 ปี น าท่านเท่ียวชมความ
สวยงามแปลกตาของนครถ ้าแห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความสวยงามของลกัษณะภูมิประเทศอนัแปลกตาของเมืองน้ี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคเซนซา (Cosenza) ระยะทาง 203 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง  เป็นเมืองทาง
ใตข้องอิตาลี ตรงบริเวณท่ีแม่น ้ าบูเซนโตกบัแม่น ้ ากราติสไหลมาบรรจบกนั เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัโคเซน
ซา มีสถาบนัโคเซนเทียน (Cosentian Academy) ท่ีถือเป็นสถานศึกษาดา้นปรัชญาและวรรณคดีแห่งแรกท่ีก่อตั้ง
ในอิตาลีและในยโุรป (ค.ศ. 1511) ปัจจุบนัเมืองยงัคงเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม มีพิพิธภณัฑ ์โรงละคร ห้องสมุดอยู่
หลายแห่ง น าท่านเท่ียวชมเมืองโคเซนซา อีกหน่ึงเมืองเก่าและเมืองสวยแห่งอิตาลีใต ้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Italiana Hotels Cosenza / Europa Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 
 

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%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/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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วนัทีส่ี่ โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์มินา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองวิลลา ซานจิโอวานี (Villa San Giovanni) เพื่อนัง่เรือเฟอร์ร่ี ขา้มสู่เกาะซิซิลี (Sicily) เกาะ
สวรรคข์องคนอิตาลี เป็นเกาะท่ีตั้งอยูท่างใตข้องประเทศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท่ีมีประวติัต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 
4,000 ปี  เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลีและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีช่องแคบเมสซีนาคัน่ระหวา่งตวัเกาะ
กบัแผน่ดินใหญ่อิตาลี บนเกาะมีภูเขาไฟเอตนาสูง 3,320 เมตรเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเกาะ มีประชากรอาศยัอยูบ่น
เกาะกวา่ 5 ลา้นคน ซ่ึงทั้งเกาะยงัมีฐานะเป็นแควน้ปกครองตนเองซิซิลี 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองทอร์มินา (Toarmina) ระยะทาง 52 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที เมืองตั้งอยูบ่นเนินเขา
ชายทะเลงดงามดงัภาพวาดท่ีมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟเอ็ดน่าท่ียงัคุกรุ่นอยู ่ ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดบนเกาะ
ซิซิลี น าท่านเดินทางสู่ ถนนคอร์โซ อมัเบอร์โต ้(Corso Umberto) ถนนสายหลกัของเมือง อิสระให้ท่านได ้     
ชอ้ปป้ิง โดยสองขา้งทางมีร้านอาหาร, ร้านขายของฝากและสินคา้พื้นเมืองมากมาย น าท่านเขา้ชมโรงละคร
กรีก (Greek Theatre) สร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล  เป็นโรงละครกรีกท่ีตั้งอยู่บนจุดท่ีดีท่ีสุดใน
บรรดาโรงละครกรีกทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นโลก  ดา้นหลงัเป็นวิวของเมืองทอร์มิน่าบนไหล่เขา ทะเลไอโอเนียน 
และภูเขาไฟเอด็น่า โรงละครกรีกแห่งน้ียงัคงถูกใชง้านในช่วงฤดูร้อน โดยเป็นหน่ึงในสถานท่ีจดัเทศกาลงาน
ศิลปะนานาชาติของเมืองท่ีมีช่ือวา่ ทอร์มิน่า อาร์เต ้

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Villa Esperia Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

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
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วนัที่ห้า ทอร์มินา – เซฟาลู – ปาแลร์โม  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซฟาลู (Cefalu) ระยะทาง 232 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง เมืองทางตอน

เหนือของเกาะซิซิลี ในจงัหวดัปาแลร์โม เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่มีหาดทรายท่ีสวยงาม ทอดผา่นบา้นเรือนริมชายหาด 
ท่ีสร้างไล่ระดบัข้ึนไปตามแนวเขา นบัเป็นอีกหน่ึงทษันียภาพท่ีสวยงามของเกาะซิลี ให้ท่านไดแ้วะถ่ายรูปบนหาด
เซฟาลู อนัเป็นอีกหน่ึงชายหาดท่ีสวยงามและติดอนัดบัของเกาะซิซิลี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปาแลร์โม (Palermo) ระยะทาง 98 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง เมืองหลวงของแควน้
ปกครองตนเองซิซิลี  ซ่ึงเป็นเกาะใหญ่ปลายรองเทา้บูทของอิตาลี มีประวติัต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ส าคญัแห่งหน่ึงของยุโรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติท่ีมีอ านาจเข้มแข็งใน
ช่วงเวลาต่างๆเร่ิมตั้งแต่กรีก โรมนั คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมนั ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาติผลดัเปล่ียน
หมุนเวียนกันเข้ามาปกครองดินแดนน้ีขณะเดียวกันก็ได้น าเอาศิลปวฒันธรรมของตนเข้ามาด้วย เกาะน้ีจึงมี
สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมท่ีหลากหลายผสมผสานกนัหากแต่ลงตวั นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยความงามทาง
ธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ดว้ยความท่ีอยูห่่างไกลท่านจะสามารถสัมผสัถึงความเป็นอิตาเลียน
ดั้งเดิม อยา่งท่ีหาไม่พบอีกแลว้ตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวีป น าท่านถ่ายรูปกบั Palazzo dei Normanni อดีต
ราชวงัของกษตัริยน์อร์แมน ปัจจุบนัใชเ้ป็นสภาทอ้งถ่ินประจ าเมือง น าท่านแวะถ่ายรูป Cappella Palatina โบสถ์
ส่วนพระองคข์องกษตัริยโ์รเจอร์ท่ี 2 พระราชาซ่ึงเคยไดช่ื้อว่ามีฐานะล ่าซ าท่ีสุดในยุโรป โดยโบสถ์น้ียงัถือเป็น
ตน้แบบของวหิาร Monreale ท่ีสร้างข้ึนในอีก 40 ปีใหห้ลงัดว้ย หลงัคาโดมประดบัดว้ยโมเสคทองรูปพระเยซูและ
เทวดาทั้งแปด น าท่านชม น ้าพุ Fontana della Vergogna น ้าพุแกะสลกัสไตลเ์รเนอซองส์ซ่ึงสั่งท าจากฟลอเรนซ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั 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
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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วนัที่หก ปาแลร์โม – มอนเรอาเล – เปียซซา อาร์เมรินา – ปอซซาโล – วลัเลตตา (มอลต้า พกัค้าง 3 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมไบ

แซนไทน์แห่งหน่ึงของโลก สร้างข้ึนโดยกษตัริยว์ิลเลียมท่ี 2 ผูป้กครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายใน
วิหารท่านจะไดพ้บกบัความอลงัการของโมเสคทอง ซ่ึงวา่กนัวา่ใชท้องในการประดบัประดาทั้งหมด 2,200 กก.
เลยทีเดียว นบัเป็นโบสถ์โมเสคท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก  รองจากโบสถ์เซนตโ์ซเฟียท่ีตุรกี และท่ีน่าอศัจรรยคื์อ 
โมเสคท่ีเห็นทั้งหมดน้ีใช้เวลาสร้างแค่ 8 ปีเท่านั้น ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเปียซซา อาร์เมรินา (Piazza 
Armeria) ระยะทาง 168 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเขา้ชมคฤหาสน์ขุนนางโรมนั (Roman Villa Del Casale) อดีตบา้นพกัตากอากาศของขุนนางโรมนั
สมยัก่อน ซ่ึงสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 4 จุดเด่นของท่ีน่ีคือฝาผนงัและพื้นทางเดินท่ีประดบัประดาไปดว้ยงาน
ศิลปะโมเสค มีการไล่แสงสีท าให้ภาพมีมิติอย่างน่าอศัจรรยแ์ละยงัได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองปอซซาโล (Pozzallo) เพื่อข้ึนเรือเฟอร์ร่ีขา้มสู่เกาะมอลตา้ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

19.30 น. เรือเฟอร์ร่ีออกจากท่าเรือ มุ่งหนา้สู่เกาะมอลตา้ 
21.15 น. เรือเฟอร์ร่ีเดินทางถึงมอลตา้ 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Golden Tulip Vivaldi Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 

วนัทีเ่จ็ด วลัเลตตา - มาร์ซักลอกก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่า 3 เมืองแห่งเกาะมอลตา้ อนัไดแ้ก่ เมืองคอสปิควั (Cospicua), เมืองแซงเกลีย (Senglea) 
และเมืองวิททอริโอซา (Vittoriosa) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีไดมี้สร้างก าแพงป้อมปราการโอบลอ้มโดยรอบ น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ เช่น ป้อมปราการโบราณ, โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลาวา่การเมือง และ
ท่าเรือเมืองเก่า  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
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บ่าย น าท่านชมเมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลตา้ ซ่ึงไดต้ั้งช่ือเมืองตามช่ือของ Jean Parisot De La Valetta ผูซ่ึ้ง
สามารถป้องกนัการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวลัเลตตาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980 น าท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็น
สถานท่ีส่วนบุคคล แต่ภายหลังได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปด้วย Upper 
Barracca และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นไดส้ร้างข้ึนในปี 1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวน
จะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ไดช้ดัเจน น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตจ์อห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดย
อศัวิน เซนต์จอห์นเพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผูอุ้ปถัมภ์เหล่าอศัวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหารแห่งน้ีคือการ 
ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษท่ี 16 จากนั้ น ชม AUBERGE DE 
CASTILLE อาคารท่ีมีความสง่างามและใหญ่โตท่ีสุดแห่งหน่ึง ในเมืองวลัเลตตา ตั้ งอยู่บนจุดท่ีสูงท่ีสุดของ
คาบสมุทรซ่ึงถูกออกแบบให้เป็นสถานท่ีหรูหราท่ีสุด ปัจจุบนัใช้เ ป็นท่ีพ  านักของนายกรัฐมนตรีของประเทศ
สาธารณรัฐมอลตา้ สร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 1574 โดยสถาปนิกชาวมอลตา้ช่ือ GIROLAMO CASSAR และมีการ
สร้างบูรณะใหม่อีกคร้ังในปี 1741 น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีต
พระราชวงัยคุศตวรรษท่ี 16 ถือครองโดย อุสตาจิโอ ้เดล มอนเต ้ญาติคนสนิทของผูค้รองแควน้มอลตา้นาม ฌองป์ 
เดอลา วาเลตเต ้แรกเร่ิมเดิมทีถูกใช้เป็นสถานท่ีบญัชาการรบของอศัวินในยุคนั้น และภายหลงัเสร็จส้ินสงคราม 
ไดถู้กต่อเติมเป็นพระราชวงั แต่แลว้ถูกโอนยา้ยเปล่ียนมือเป็นสถานท่ีพ านกัของผูป้กครองจากประเทศองักฤษ
ในช่วงศตวรรษท่ี 19 และกลบัมาถือครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลงัประกาศเอกราชในปี ค .ศ.1964 และใน
ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาแห่งมอลตา้ สถานท่ีท างานของประธานาธิบดีแห่งมอลตา้ ภายในตวัอาคารตกแต่ง
แบบนิโอคลาสสิค และเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมในบางส่วนท่ีจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ์ส าหรับจดัแสดงเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์และยทุโธปกรณ์ของอศัวนิในอดีต  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Golden Tulip Vivaldi Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
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วนัทีแ่ปด เกาะ โกโซ   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เกาะโกโซ (Gozo Island) คืออีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศมอลตา้ โดยเกาะนั้นตั้งอยูใ่นเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Sea)  เป็นอีกหน่ึงเกาะในต านาน 
ท่ีบางคร้ังมกัเรียกวา่ เกาะแห่งคาลิปโซ่ ( Isle of Calypso)  โดยคาลิปโซ่เป็นธิดาแห่งทอ้งทะเล ในต านานกรีก 
และเป็นบุตรีของเทพแอตลาส เผา่ไททนั นางอาศยัอยูใ่นเกาะแห่งความฝัน(Mythical Island) ซ่ึงอยูท่ี่ Ogygia ใน
ทะเลไอโอเนียน ปัจจุบนัเกาะโกโซ เป็นเกาะท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติมาแห่งหน่ึงของหมู่เกาะมอลตา้ เป็น
อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่านกัด าน ้ า น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบักงัหันลม Ta Kola และ
ถ่ายรูปกบัถ ้าคาลิปโซ (Calypso Cave) จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิหารกนัติจา (Ggantija Temples) อีกหน่ึงวิหาร
เก่าแก่ ท่ีปัจจุบนัไดรั้บการบรรจุไวใ้นรายช่ือของมรดกโลกในปี ค.ศ.1980โดยวหิารถูกสร้างข้ึนจากหินขนาดใหญ่
และถือวา่เป็นหน่ึงในอนุสาวรียหิ์นใหญ่ ท่ีสามารถยอ้นกลบัไปในยคุสมยัหินใหม่ (3600-2500 BC) เช่ือกนัวา่เป็น
วหิารทางศาสนาท่ีมีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งถึงของโลกอีกดว้ย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัป้อมปราการวิคตอเรีย (Victoria Fortress) ท่ีตั้งข้ึนตามพระนามของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย
แห่งองักฤฤษ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชยค์รบรอบ 25 ปี จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าแห่งเกาะโกโซ 
พร้อมเก็บภาพความสวยงามทั้งธรรมชาติและหมู่อาคารบา้นเรือนโรมนัโบราณท่ียงัคงความสวยงาม จวบจน
ปัจจุบนั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชมวิหารทาพินู (Ta Pinu Cathedral) วิหารโรมนั
คาธอลิกส์ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกลห้นา้ผา ในอดีตเป็นเพียงโบสถ์หินขนาดเล็กยุคศตวรรษท่ี 15 และถูกต่อเติมและ
สร้างข้ึนใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1922-1932 แบบสไตล์นีโอโรแมนติค ดา้นในโบสถ์ประดบัดว้ยภาพโมเสคจ านวน 6 
ภาพ และกระจกสีจ านวน 76 บาน และมีหอระฆงัสูง 61 เมตร นบัเป็นอีกหน่ึงโบสถท่ี์มีความส าคญัของคริสตจกัร 
เน่ืองจากพระสันตะปาปามาเยอืนถึง 2 ท่าน ซ่ึงโป๊ปจอห์นปอลท่ี 2 เคยเสด็จมาเยื่อเม่ือปี ค.ศ.1990 และ โป๊ปเบเน
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ดิกตท่ี์ 14 มาเยือนเม่ือปี ค.ศ. 2010 และไดม้อบกุหลาบสีทอง หรือ โกลเดน้โรส (Golden Rose) สัญลกัษณ์แห่ง
ความศกัด์ิสิทธ์ิไว ้ณ โบสถแ์ห่งน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Golden Tulip Vivaldi Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่3) 
 

วนัทีเ่ก้า ฮาการ์ กมิ – ล่องเรือ – ราบัต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านล่องเรือชมทศันียภาพความสวยงามของเกาะมอลตา้ น าท่านถ่ายรูปกบัถ ้าบลูกรอตโต (Blue Grotto) แห่ง

เกาะมอลตา้ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัหนา้ผาดิงลี (Dingli Cliff) อีกหน่ึงผางามแห่งเกาะมอลตา้   
 (การล่องเรือข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษทัฯ จะจดักิจกรรมอ่ืนทดแทน) 
 
กลางวนั รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองราบตั (Rabat) เมืองส าคญัในอดีตของมอลต้าและเป็นแหล่งส าคญัของมรดกทางวฒันธรรม
แห่งมอลตา้อีกดว้ย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์เซนตป์อล (St Paul Cathedral) อนัเป็นสถานท่ีกล่าวไดว้า่เป็น
จุดเร่ิมตน้ของคริสเตียนในเกาะมอลต้า ท่ีซ่ึงอคัรสาวกเซนต์ปอล ได้เคยมาพกัเม่ือเดินทางมาถึงเกาะมอลต้า 
จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิลลาโรมนั หรือ คฤหาสน์ของขุนนางโรมนัโบราณ (Roman Villa) และ พิพิธภณัฑ์โรมนั 
(Museum of Roman Antiquities) ซ่ึงไดจ้ดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช ้ตลอดจนห้องต่างๆของขุนนางโรมนัท่ีมาพ านกั
อยูบ่นเกาะมอลตา้ในอดีต 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมอลตา้ 
18.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอลตา้ สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1372 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.20 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
22.15 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั มอลต้า – ซิซิล ี– อติาลใีต้ 
ราคาทวัร์ 89,900 บาท :  12-21 ต.ค. 2562  / 19-28  ต.ค. 2562 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ต.ค. 2019 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 86,900 
                      (                    ) 29,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 110,000 

 (   เอา    เคร่ืองบินหกัออก BKK-BRI//MLA-BKK) 24,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2561) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินTK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศอิตาลี, มอลตา้ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
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 ค่าวซ่ีาเชงเกน้อิตาลี (ประมาณ 3,000 บาท **อตัราค่าวซ่ีาอาจเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 5,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
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 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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 ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท 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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เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ 

หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
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- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วนั มอลต้า – ซิซิล ี– อติาลใีต้ 
(ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น แต่รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

 

ราคาทวัร์ 89,900 บาท :  12 – 21 ต.ค. 2562     19 – 28 ต.ค. 2562  
  

 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะคะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 
 

ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์.......................................................................... 
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์.............................................................. 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 
 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 


