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 เม.ย.  

(1) 

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (ตุรกี) - วัลเลตตา (มอลตา) พุธ 

05.30 น. พร้อมคณะที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารระหว่างประเทศ ชัน  ประตู  เคาน์เตอร์ S 
สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ Turkish Airline เพอืทําการเช็คอิน 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน  วัน โดยซือตวัเครืองบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองทีพกั, ร้านอาหาร สถานทีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีทีเกิดเหตุการณ์ 
อาทิ การยกเลิกเทยีวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเทียวบิน (ขึนเครืองไม่ทนั), 
การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธิ
ในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีชําระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอนื ๆ เกิดขึนนอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิงทีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ
ได้ 

.  น. ออกเดินทางสู่ อิสตนับูล โดยเทียวบินที TK059  
13.55  น. ถึง สนามบินอิสตนับลู รอเปลียนเทียวบิน  
17.00  น. ออกเดินทางต่อสู่ วลัเลตตา โดยเทียวบินที TK1371  
18.25 น. ถึง สนามบินนานาชาติมอลตา กรุงวลัเลตตา ประเทศมอลตา (เวลาท้องถนิช้ากว่าไทย    

อติาลตีอนใต ้- ซิซิล ี- มอลตา้  วนั 
มิถนุายน - ตุลาคม  
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ช.ม.) ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนําคณะเทียวชมเมืองทีได้รับการขนานนามว่า เป็น
เกาะสวรรค์แห่งเมดิเตอเรเนียนนอก และยงัเป็นเมืองทีรํารวยไปด้วยสถาปัตยกรรมบาโรก 
ทอีงค์การยเูนสโก้ขึนทะเบียนไว้หลายแห่ง 

20.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ ทีพักโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta **** หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกนั 

 

06 เม.ย.  

(2) 

เทยีวชมมอลตา - วัลเลตตา พฤหัสบด ี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทห้ีองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. นําคณะเทียวชมเมืองทีได้รับการขนานนามว่าเป็นเกาะสวรรค์แห่งเมดิเตอเรเนียน นอก

จากนียังเป็นเมืองทีรํารวยไปด้วยสถาปัตยกรรมบาโรก ทีองค์การยูเนสโก้ขึนทะเบียนไว้
หลายแห่ง นําเทียวชมภูมิภาคทีเกา่แกท่สีดุของ Grand Harbour หรือทีรู้จกักนัในชอื Three 
Cities อนัมี  เมืองสวย ได้แก่ คอสปิกัว (Cospicua), วิตตอริโอซา (Vittoriosa) และเซงเก
ลีย (Senglea) จุดแวะแรกของเราคือ การชมสวน Gardjola ในเซงเกลีย (Senglea) ชม
ทิวทศัน์อนัตระการตาเมืองคอสปิกัว (Cospicua) หรือ Bormla สร้างขึนระหว่างศตวรรษท ี

-  เป็นสถานทีหลบภยัและป้อมเฝ้าระวงัศัตรูแล้วพัฒนาให้กลายเป็นเมืองท่าและอู่ต่อ
เรือทีใหญ่สดุแห่งหนึงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่ได้รับความเสียหายในช่วงสงครามโลก
ครังทีสอง เหลือเพียงโบสถ์โดมแห่งโมสตา (Rotunda of Mosta) ซงึมคีน  คนกําลงัสวด
มนต์ในโบสถ์แห่งนี โชคดีทีระเบิดไม่ทํางานจึงขึนชือเรืองความศักดิสิทธิมากทีสุดนับแต่
เหตุการณ์ครังนัน ชมเมืองวิตติริโอซา (Vittoriosa) หรือทีเรียกว่า Birgu ในปี ค.ศ.  
อศัวินแห่งเซนต์จอห์นได้เข้ามาตงัรกรากทีนี ศูนย์กลางประวตัิศาสตร์เก่าแก่ รู้จกักันในชือ
คอลลคัคิโอ และโบสถ์เซนต์ลอว์เรนซ์ โบสถ์ทสีวยงามแห่งนีสามารถมองเห็นบริเวณท่าเรือ
ซงึเป็นสถานทีหลกัในการค้าขายในสมยัยุคอศัวิน นําคณะไปทีท่าเรือเพอื ขึนเรือ Dghajsa 
ซึงเป็นเรือมอลตาแบบดังเดิม (Water Taxi) มานานหลายศตวรรษจนถึงวัลเลตตา เข้าสู่
ย่าน Upper Barraka ทสีวยงามตระการตา 

  

.  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

บ่าย เทียวชมเมือง วัลเลตตา เมืองหลวงทีมีป้อมปราการทีอายุน้อยทีสุดและสร้างขึนไม่นาน
หลังจากการล้อมครังใหญ่ในปี 1565 เพือต่อต้านพวกออตโตมาน เทียวชม สวน Upper 
Barraka ชืนชมทัศนียภาพของ ท่าเรือ Grand Harbour ทีมีป้อมปราการอันงดงาม เดิน
เทียวชมเมือง ระหว่างทางผ่าน Castille Place และ Merchants Street ชืนชมความ
สวยงามของสิงก่อสร้างในสถาปัตยกรรมบาโรกของ Auberges และ Palazzi นําท่านชม
ภายในของมหาวิหาร St. John's เป็นหนึงในอาคารทีสําคัญทีสุดในประวัติศาสตร์ ชม
ผลงานชินเอกของ Carravaggio 'The Beheading of St. John' ซึงถือเป็นงานทีสําคัญ
ทีสดุของเขาทางตอนใต้ของกรุงโรม แล้วเลาะเลียบไปตาม ถนน Republic Street ซึงเป็น
ศูนย์กลางการค้าหลักของเมือง เรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมทีสวยงามยิงขึน Palace 
Square พระบรมมหาราชวังทีโอ่อ่าตระการตาสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเทียวที
ได้มาเยือน 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านเข้าสู่ทพีกัโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta **** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

 เม.ย.  

(3) 

เกาะโกโซ – บ่อเกลือ – ป้อมปราการแห่งโกโซ - โบสถ์ Citadel ศุกร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทห้ีองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. นําคณะเดินทางสู่ ท่าเรือ New Fast Ferry เพือ ข้ามสู่เกาะโกโซ (Gozo) (ใช้เวลาประมาณ  

45 นาที) เรือนําท่านเดินทางถงึเกาะโกโซ เสน่ห์ของเกาะแห่งนีคือ ความรืนรมย์ของชนบทที
เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมการผสมผสานระหว่างจุดชมวิวสถานทีทางประวัติศาสตร์ 
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วฒันธรรมท้องถนิและอาหาร นําท่าน ชม Ggantija Temple ซงึเป็นมรดกโลกขององค์การ
ยเูนสโก และถือว่าเป็นหนึงในอนุสรณ์สถานหินขนาดใหญ่ทีเก่าแก่ทีสดุในโลกทีมีอายุกว่า 
5,500 ปี แวะชม ถํา Calypso Cave Belvedere ทศันียภาพอนังดงามของหาดทรายสีแดง 
อ่าว Ramla และ หุบเขาอันเขียวชอุ่ม ชมบ่อเกลือ Xwejni บ่อเกลือทีได้ผลิตผลจาก
ธรรมชาติ แล้วไปชมจดุถ่ายภาพทีงดงามทสีดุแห่งหนึงของเกาะ อ่าว Dwejra นอกจากนยีงั
เป็นทชีืนชอบสําหรับนกัดํานําอีกด้วย และอ่าว Xlendi ทมีีชอืเสียง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําชมสถานทีทีโดดเด่นทีสุด 'The Citadel' เมืองทีมีป้อมปราการขนาดเล็กแห่งนีครอง

ความสงูเหนือ Victoria เมืองหลวง ผู้คนอาศยัอยู่ตงัแต่ยุคสําริด ชมเค้าโครงอนังดงามของ  
สถาปัตยกรรมยคุกลาง ขึนชมทศันียภาพอนัน่าอศัจรรย์ของเกาะและชายฝังทะเลทางเหนือ
ของมอลตา ได้เวลาเดินทางกลบัสู่ วลัเลตตา 
 
 
 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
 

 เม.ย.  

(4) 

ถาํบลูกร็อตโต - โบราณสถาน Hagar Qim – หมู่ บ้านชาวประมงมาร์แซกลอค 

- ราบัต - มดีนา 

เสาร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทห้ีองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. นําคณะเทียวทางใต้ของเกาะ ถําบลกูรอตโตเบลเวเดียร์ เพลิดเพลินกับทศันียภาพทีน่าตืน

ตาตืนใจของ 'Il-Hnejja' หมายถึง 'The Arch' ในภาษามอลตา ได้รับการตังชือโดยทหาร
ชาวองักฤษทีคดิว่ามนัคล้ายกบับลกูร็อตโต้ (The Blue Grotto) ในคาปรี ซุ้มโค้งประตสูงู 30 
เมตร และเป็นหนึงในถํามากมายทีเรียงรายอยู่ตามแนวชายฝังทีสวยงามแห่งนี ล่องเรือใน
ถําบลูกรอตโต้ สํารวจความงามอันน่าทึงของสิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินี และเป็นแหล่ง
ของสิงมีชีวิตใต้ทะเลเรืองแสง ในถํา มีความสงู 140 ฟตุ ประกอบด้วยถํา  แห่งทีแกะสลัก
โดยการซดัเกาะจากธรรมชาติ ถําสีฟ้าเป็นถําทีใหญ่ทสีดุและนา่ประทบัใจทีสดุ นาํดเูหมือน
สีโคบอลต์เมือท้องฟ้าสะท้อนจากพืนทรายสีขาว ถําเปล่งประกายทังกับเงาสะท้อนของ
ทะเลสีฟ้า และสีส้ม สีม่วง สีเขียวของแร่ธาตตุ่างๆ ทีมีอยู่ในโขดหิน (ขอสงวนสิทธิในการ
กรณีทีทะเลแปรปรวน มีคลืนลมแรงและช่วงทีมีนําทะเลหนุน) นําชม โบราณสถาน 
Hagar Qim Archeological โบราณสถานทีเก่าแก่สร้างจากหินขนาดใหญ่และหนักทีสดุใน
หมู่เกาะมอลตา บางแผ่นมีนําหนักถึง 20 ตัน โบราณสถานแห่งนีสร้างขึนตังแต่ 3,300 ปี
ก่อนคริสตกาล จากนันเดินทางสู่ มาร์แซกลอคค์ (Marsaxlokk) หมู่ บ้านชาวประมงที
สวยงามบนชายฝังทางใต้โดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรม และเรือประมงพืนบ้านสีสัน
สดใสทีรู้จกักนัในชอื 'ลซูซ'ู ตลาดท้องถินเล็กๆ ตงัเรียงรายอยู่ริมทะเล 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําเทียวชมเมืองเกา่ของราบตั เดินผ่านถนนแคบๆ ไปยงัศนูย์กลางที โบสถ์เซนต์ปอล อนัโอ่

อ่า สามารถมองเห็นจัตุรัสราบตั กล่าวได้ว่าต้นกําเนิดของศาสนาคริสต์มอลตาเริมจากทีนี
ในปีค.ศ. 60 อัครสาวกเซนต์ปอล เคยอยู่หลังจากเรืออับปางบนเกาะ เยียมชม St. Paul's 
Grotto ซึงว่ากันว่าเป็นทีพํานักของเซนต์ปอล แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองมดีน่า (Mdina) 
สร้างขึนบนทีราบสูงใจกลางเกาะ อาคารสไตล์บาโรกเก่าแก่ของเมือง โบสถ์ และกําแพง
ป้อมปราการอนังดงามขนานเส้นขอบฟ้า มดีน่าซึงเคยเป็นเมืองหลวงของมอลตาจนกระทงั
เมืองวาเลตตา (Valletta) ในปัจจุบันถูกสร้างขึนในปี 1566 มีชือเรียกมากมายรวมถึง 
Melite (การยึดครองของชาวโรมัน), Medina (การยึดครองของชาวอาหรับ), Citta 
Notabile และ CittaVecchia (หลงัจากสร้าง Valletta) สมัผสัประสบการณ์และเพลิดเพลิน
ไปกับเมืองนีได้อย่างแท้จริงคือ การเดินเท้า สํารวจตรอกซอกซอยทีแปลกตา ถนนแคบ 
อาคารโบราณ และทศันียภาพอนัน่าทงึอนัไกลโพ้นจากกําแพงป้อมปราการสงู 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านเข้าสู่ทพีกัโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta **** หรือเทียบเท่าในระดบั  
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เดียวกนั 

 เม.ย.  

(5) 

วัลเลตตา – นังเรือเฟอร์รีข้ามสู่เกาะซิซิลี (อติาลี) - โมดิกา – รากูซ่า –  

อะกรีเจนโต 

อาทติย์ 

05.30 น. รับประทานอาหารเช้าทห้ีองอาหารของโรงแรม  
06.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือ และนําคณะ นงั เรือHigh Speed Catamaran (Club class) สู่ เมืองพอซ

ซลัโล (Pozzallo) ทางตอนใต้ของเกาะซิซิลี แล้วเดินทางต่อสู่ โมดิกา ( Modica) ตงัอยู่ใน
พืนทีวาลดิโนโต ตัวเมืองแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนบน Modica Alta (Upper Older 
Modica) และ ส่วนล่าง Modica Bassa (Lower Modica) โมดิก้าทังสองส่วนเชือมต่อกัน
ด้วยทางเดินบนัไดโมดิกาเป็นทีรู้จกัในด้านสถาปัตยกรรมบาโรกทงีดงาม และถกูกําหนดให้
เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกพร้อมกับเมืองอืน ๆ อีก  เมือง และเมืองนียงัมีขนมขึน
ชือคือ ช็อกโกแลตของโมดิก้า เป็นช็อกโกแลตชนิดพิเศษทีผลิตในท้องถิน สตูรช็อกโกแลต
ทนีไีด้รับแรงบนัดาลใจจากสตูร Aztec โบราณสําหรับ Xocolatl 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ช่วงบ่าย เดินทางต่อสู่ รากูซา (Ragusa) เมืองเก่าทีมีเสน่ห์ เดินเทียวชมเมืองทีน่าตืนตาตืนใจทีสุด

แห่งหนึงในซิซิลี รากซูาทําให้ผู้มาเยือนต้องตืนตะลึงกับสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ตวัเมือง
เคยถกูถล่มด้วยแผ่นดินไหวร้ายแรง การสร้างเมืองใหม่จงึเกิดขนึ ปัจจบุนัคือ รากซูาซูพีเรียร์ 
ในขณะทีอีกครึงหนึงของประชากรตัดสินใจทีจะสร้างใหม่บนพืนทีเดิม บนสันเขาทีก้นหุบ
เขา ซึงปัจจุบันรู้จักกันในชือ รากูซา อิบลาเปรียบเปรยเป็นเมืองหลวงแห่งอาหารของซิซิลี 
เป็นเมืองมรดกโลก และอาคาร 18 แห่งได้รับการคุ้มครองโดยการอุปถัมภ์ของ UNESCO
จากนนัเดินทางสู่ อะกรีเจนโต (Agrigento) เมืองทีได้รับการขนานนามว่า “เมืองทงีามทีสดุ
ของมวลมนุษย์” เคยรุ่งเรืองอย่างสงูสดุในศตวรรษที 5 มีการสร้างหมู่วิหารอนัอลงัการเป็น
สง่าอยู่ในหบุเขาทีเรียกกนัว่า Valley of the Temples 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านเข้าสู่ทพีกัโรงแรม Hotel Foresteria Baglio Della Luna ****  

หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

 เม.ย.  

(6) 

อะกรีเจนโต – แวลเล่ย์ ออฟ เทมเปิล - ปาแลร์โม จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทห้ีองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เทียวชมโบราณสถานอันยิงใหญ่ แวลเล่ย์ออฟเดอะเทมเปิล ชม เตมปิโอ เดลลากองการ์

เดีย วิหารทีอนุรักษ์ไว้ดีทีสุดแห่งหนึงของโลก และ เตมปิโอ ดิโจเว วิหารบูชาเทพเจ้าซุส 
สร้างด้วยศิลปะแบบดอริก และเตมปิโอดิจูโนเน วิหารบูชาเทพีจูโน (เฮรา) ทีท่านจะเห็นวิว
ทิวทศัน์ของหุบเขาอนังดงาม 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. เดินทางต่อสู่ ปาแลร์โม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.)  เป็นทังเมืองเอกและเมืองท่า

ของเกาะซิซิลี เกาะกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีเชือมระหว่างโลกตะวันออกและตะวนัตก
เข้าด้วยกนัอีกทงัเคยเป็นศนูย์กลางของโลกยคุโบราณ มีทงัโบราณสถานแบบคลาสสิค และ
แบบแขกมัวร์ในยุคศตวรรษที 10 ในสมัยโบราณ ปาแลร์โมได้ชือว่าเป็นเมืองทีใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโลก รองจากคอนสแตนติโนเปิล อีกทงัยงัเป็นศนูย์รวมของวฒันธรรมอีก 200 
ปี จากการเข้ายึดครองพวกนอร์มนั ทําให้เมืองนีงามสง่าทีสดุแห่งหนึงของยโุรป 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านเข้าสู่ทพีกัโรงแรม NH Palermo **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

 เม.ย.  

(7) 

ปาแลร์โม – เทาอารมน่ิา - นาซอส อังคาร 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทห้ีองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. นําคณะเทียวชมศูนย์กลางของเมืองที ปาลาซโซ เดนอร์มนันี ปราสาทอนังดงามเป็นมรดก

ตกทอดจากพวกนอร์มัน ซึงเคยเป็นทีตังของรัฐบาลซิซิลีมาก่อน ภายในมีห้องต่างๆ 
สวยงาม ประดบัด้วยภาพโมเสกทมีีอิทธิพลของตะวนัออก เข้าสู่ เขตเมอืงเก่า อยู่ทถีนนวิต- 
ตอริโอเอม็มานูเอล ประดบัไปด้วยนําพุแบบบาร็อคและอนุสาวรีย์ตงัอยู่เป็นระยะ ชม โบสถ์

 



Page 5 of 10 
 

                                                                       

 

มาร์ตอรานา ตกแต่งด้วยศิลปะไบแซนไทน์และ โบสถ์ซานกาตัลโด สถาปัตยกรรมของ
แขกมวัร์ทีได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี นอกจากนยีงัม ีวิลล่าจเูลีย สวนสวยทีตกแต่งแบบ
อิตาลีแท้ ให้ความร่มรืนและน่าชมเป็นอย่างยิง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
14.00 น. เดินทางต่อสู ่เมอืงเทารมิน่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เมืองตากอากาศชายฝัง

ทะเลไอโอเนียน มีภูเขาไฟเอ็ตน่า ตังตระหง่านอยู่ด้านหลัง ภูเขาไฟแห่งนีมีความสูงถึง 
3,323 เมตร บนยอดปกคลุมไปด้วยหิมะและเป็นหนึงในภูเขาไฟเพียงไม่กีแห่งในโลกทียัง
คกุกรุ่น 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านเข้าสู่ทพีกัโรงแรม RG Naxos Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

 เม.ย.  

(8) 

นังเคเบิลคาร์ สู่ภูเขาไฟเอ็ตนา - เทยีวเมืองเทาอารมน่ิา – กาตาเนีย –  

บินสู่บารี 

พุธ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทห้ีองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. นําคณะเดินทางสู่ สถานี Funivia dell'Etna บนความสูง 1,923 เมตรเหนือระดับนําทะเล

Cable Car อันทันสมัยนําคณะไปยังทีสถานีบนภูเขาทีความสูง 2,500 เมตร ชมทิวทัศน์
ของความงามทีหาทีเปรียบมิได้จากระเบียงแบบพาโนรามา ชมหลมุอกุกาบาตและร่องรอย
การปะทุของภูเขาไฟกลินเถ้าลาวากับฉากหลังของทะเลคาตาเนียสัมผสักับประสบการณ์
อนัน่าประทบัใจ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําคณะเทยีวชมเมือง เทาอารมิน่า (Taormina) ไข่มกุแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อนัเป็นจิต

วิญญาณทีแท้จริงของซิซิลี เกอเธ่ เคยกล่าวยกย่องว่า “เป็นผลงานอนัยิงใหญ่ของธรรมชาติ
และศิลปะ” เทาโอร์มินาตงัอยู่บนแหลมหินสงูเหนือทะเล เป็นสถานทีท่องเทียวทีได้รับความ
นิยมมากทีสุดในซิซิลีมากว่าสองร้อยปี อาคารยุคกลางทีได้รับการบูรณะอย่างสวยงาม
ทิวทัศน์อันตระการตา ชม โรงละครกรีก-โรมัน, ถนน Corso Umberto I สัญลักษณ์ของ
ประวตัิศาสตร์ทีได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี Palazzo Corvaja สถาปัตยกรรมของทีเป็นการ
ผสมผสานทีลงตัวระหว่างอาหรับ นอร์มัน และโกธิกรวมถึงเชิงเทิน หน้าต่างทีปูด้วย
กระเบือง และสนามหญ้าทีร่มรืน ดืมดํากับบรรยากาศเมดิเตอร์เรเนียนตามแบบฉบบั ถนน
ทีคดเคียวซึงเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ และร้านอาหาร ทําให้เป็นสถานทีพกัผ่อนทีสมบูรณ์
แบบ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินคาตาเนีย 

 

19.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองบารี โดยสายการบินไรอนัแอร์ เทียวบินที FR 6190  
.  น. ถึง สนามบินบารี เมืองหลวงของแคว้นปเูกลียและเป็นหนึงในเมืองทีโดดเด่นทีสดุในอิตาลี

ตอนใต้ผสมผสานความงดงามริมทะเลกบัเสนห์่ทางประวตัิศาสตร์ เป็นเมืองท่าเรือสําราญ
ทสํีาคญัในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

 

 นําท่านเข้าสู่ทพีกัโรงแรม Hotel Excelsior Bari **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
พร้อมรับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

 

 เม.ย.  

(9) 

บารี - หมู่บ้านอัลเบอโรเบลโล - มาเตร่า  พฤหัสบดี 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทห้ีองอาหารของโรงแรม  
.  น. เดินทางสู่  หมู่ บ้านอัลเบอโรเบลโล (Alberobello) หมู่ บ้านเก่าแก่  รูปทรงแปลกตามี

วิวัฒนาการการตงัถินฐานของคนแถบกรีซ อียิปต์ ซาร์ดิเนียร์ และซิซิลี  รอบๆ ทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน สร้างมาตงัแต่ราวศตวรรษที 14-15 วสัดทุใีช้สร้างบ้านล้วนมาจากธรรมชาติใน
ท้องถินและการก่อสร้างง่ายๆ ไม่สลบัซบัซ้อน ท่าน Count of Conversano ออกกฎให้การ
ก่อสร้างในยุคนัน ใช้หินเรียงซ้อนกัน โดยไม่ใช้ปูนก่อเพือให้ง่ายต่อการรือถอน และ
หลีกเลียงการเสียภาษี 
 

 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ The Grotta Palazzese ร้านอาหารสไตล์ถาํอันโดด
เด่นและหรูหรากับเมนูมอืพิเศษ 
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บ่าย เดินทางสู่ เมืองมาเตรา (Matera) เมืองมรดกโลก ทีปรากฏในหนงัเจมส์ บอนด์ “No Time 
to Die” เป็นฉากแรกของการเริมต้นเรือง เมืองมรดกโลกทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี 
ปรากฏหลักฐานของการมีคนอยู่อาศัยมากกว่า 9,000 ปี แม้ในยุคหนึงเมืองเคยได้รับการ
ขนานนามว่าเป็น ‘ความอปัยศของอิตาลี’ แต่ทว่าในวนันีเมืองกลบัมาโด่งดงัเป็นทีจบัตาใน
ฐานะเมืองท่องเทียวสดุร้อนแรง 
 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ  ภัตตาคาร  
 นําท่านเข้าสู่ทีพกัโรงแรม Hotel Dimora del Monaco **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

 เม.ย.  

(10) 

มาเตร่า - ซอเรนโต้ – เกาะคาปรี – ถาํบลูกร็อตโต้ ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทโีรงแรม  
.  น. นําคณะเดินทางสู่ เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เมือง

ชายทะเลทีมีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูงทิวทัศน์สวยงามเหล่านีได้สร้างความ
ประทบัใจให้กบันกัท่องเทียวจนเป็นเมืองตากอากาศทีมีชอืเสียง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ช่วงบา่ย นําคณะลงเรือ Jet สู่ เกาะคาปรี เกาะเล็กๆทีมีธรรมชาติทีสวยงามเป็นสถานทีตากอากาศ

ของบคุคลสําคญัๆ มาช้านานซงึรายได้หลกัของเกาะนมีาจากอตุสาหกรรมการท่องเทียว 
**หากสภาพอากาศเอืออํานวย จะนําคณะเปลียนลงเรือเล็กไปชม “ถําบลูกร็อตโต้” ทีมี
ความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กีแห่งในโลก ถํานําลอดทีมีการกระทบของแสงกับ
นําทะเลสีคราม ทําให้ภายในบริเวณถําประกายไปด้วยแสงสีนําเงินจึงเป็นทีมาของชือ
ดงักล่าว (ทงันีการเข้าชมภายในถําขึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศในแต่ละวนั) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเข้าสู่ทพีัก HOTEL LA PALMA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน 

 

 เม.ย.  

(11) 

เกาะคาปรี - ถาํบลูกร็อตโต้- นาโปลี - อิสตันบูล  เสาร์ 

08.00  น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 
**โปรแกรมชมถําบลกูร็อตโต้ในกรณีท ีวนัที 10 ของการเดินทางสภาพอากาศไม่เอืออํานวย 
จะมาจดัเป็นช่วงเช้าแทน** 
นําท่านเทียวชม ชุมชนคาปรี อนัเก่าแก่ตงัรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลาง
ของเกาะ ทมีีชอืเสียงในเรืองการทอ่งเทียวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดให้บริการนกัช้อปปิง
ได้เลือกสรร  

 

.  น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ช่วงบ่าย เดินทางสู่ท่าเรือ และนงัเรือเจ็ทสู่ เมืองนาโปลี แล้วรถโค้ชรอรับคณะเดินทางต่อสู่ สนามบิน

นาโปลี 
 

.  น. ออกเดินทางสู่ อิสตนับูล โดยเทียวบินที TK 1880  

.  น. ถึง สนามบินอิสตนับลู รอเปลียนเทียวบิน  

 เม.ย.  

(12) 

อิสตนับูล - กรุงเทพฯ อาทติย์ 

.  น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TK 068  

.  น. ถึง สนามบินสวุรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ  
 
(หมายเหต ุโปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียว ซงึอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ
วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน  วนัก่อนการเดินทางเท่านนั) 
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PPEERRIIOODD  

TToouurr  FFaarree  
AAdduulltt  

CCHHIILLDD    
      55--1122  YYrrss..  

WWiitthh  BBeedd  

CCHHIILLDD    
22--44  YYrrss..  
NNoo  BBeedd  

SSiinnggllee  
SSuupppplleemmeenntt  

NNOO  TTiicckkeett  
AADDLL  //  CCHHDD  

14-25 มิ.ย.  
-  มิ.ย.  
-  ส.ค.  
-  ต.ค.  

189,000.- 170,000.- 151,000.- 27,000.- -50,000.- 
-37,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 
 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพมิของนาํมนัเชอืเพลิง ณ วนัที  กรกฎาคม  
 ค่าบริการจากหวัหน้าทวัร์นําเทียวตามโปรแกรม -  ท่าน หวัหน้าทวัร์  คนและ -  ท่าน หวัหน้าทวัร์  คน 
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป, เรือไฮสปีดเฟอร์รี ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบ ุ
 ค่าเข้าสถานทตีามระบุในโปรแกรม 
 ค่าโรงแรมทพีักระดับ  ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดรูายละเอียด

แนบท้ายในหวัข้อ “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถนิในแต่ละประเทศ 
 ค่าทปิพนักงานขับรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา  ยโูรต่อท่าน / วนั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น) 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบตัิเหต ุ สําหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ -  ปี จํานวนเงินเอาประกนัภยั , ,  
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ , ,  บาท รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนอืงหลงัจากกลบัถงึประเทศไทยไมเ่กิน 

,  บาท ทงันีครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพทไีม่ได้เกิดจากโรคประจําตวั 
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ  ใบ นาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน  กิโลกรัม 

ค่าทวัร์ไม่รวม 
  ค่าภาษีมลูคา่เพมิ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถนิ 
 ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกัคา่อาหารและ

เครืองดืมทีสงัพเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากททีางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมคี่าใช้จ่ายเพมิ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางในนาม EUROPEAN HOLIDAY กรุณาจองทวัร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 

30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมัดจําดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจอง
ของท่าน และกรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวนัที
กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงอืนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เออือาํนวยต่อบุคคลดงัต่อไปน ี
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัต่อไปน ี

1. เด็กทีมีอายใุนระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุีมคีวามจาํเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางทบ่ีงบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านทมีีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลทีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ทดีืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ทีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทวัร์ ทีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซงึบางครังอาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอนืหรือโปรแกรมท่องเทียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 . การยกเลิกและขอเงินค่าบริการทชีําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

    .  ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวทราบไม่น้อยกว่าสามสบิวัน ก่อนวนัทีนําเทียว                
          ให้คืน % ของเงนิค่าบริการ 



Page 8 of 10 
 

                                                                       

 

    .  ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั ก่อนวนัทีนําเทียว 
         ให้คืน % ของเงินค่าบริการ 
    .  ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัทีนําเทียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 . ค่าใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกจินําเทยีวทีได้จา่ยจริง เพอืการเตรียมการจดัการนําเทียวต่อไปน ีให้นํามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการทีต้องจ่ายตามข้อ  แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินคา่บริการทีได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาํเทยีวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเทียวไมไ่ด้ ทงันีผู้ประกอบธุรกจินําเทยีว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเทียวทราบ ดงัต่อไปน ี
    .  ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    .  ค่ามดัจาํของบตัรโดยสารเครืองบิน 
    .  ค่าใช้จ่ายทจีําเป็นอนืๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ทีนาํมาใช้นี เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจนําเทียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.  
โดยประกาศใช้นบัตงัแต่วนัที  มิถนุายน  เป็นต้นไป 

ตวัเครืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ชําระค่าใช้จา่ยส่วนต่างทสีายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซงึทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตวัเครืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านนั และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ เพอืยืนยนัในกรณีทตีวัเครืองบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทที่านจะชาํระเงินคา่ทวัร์
ส่วนทีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวักรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึนอยู่กบัเงือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนนั ๆ ซงึการเปลียนแปลงเงอืนไขบางส่วนหรือทงัหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นนั 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมนาํมนัเชอืเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราททีางสายการบินปรับค่าธรรมเนยีม ณ วันที 14 กันยายน 2561 การเปลียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัทีออกตวั 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีมีเตียงเดียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนงึห้อง / สําหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัทีมีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัทเีตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรือเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทงันีขึนอยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทแีตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัทีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนงึห้อง / สําหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัทีมเีตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สําหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีทที่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขนึอยูก่บัข้อจาํกดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซงึมกัมีความ
แตกต่างกนั ซงึอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามทต้ีองการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทมีีอณุหภมิูตาํ เครืองปรับอากาศทมีีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเท่านนั   

 ในกรณีทมีีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน -  เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ใน
การปรับเปลียน หรือย้ายเมืองเพอืให้เกดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทเีป็นห้องเดยีวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบนํา ซงึขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใช้จ่ายเพมิเติมได้ 

สถานทเีข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทงัปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีสถานทเีข้าชมนนั ๆ 

ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัทคีณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทรีะบุไว้ในเอกสารของสถานทนีนั ๆ หรือ สลบั
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โปรแกรมเพอืให้ทา่นได้เข้าชมสถานทีดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึงเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็น
ผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน  

 
เนืองจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทเีข้าชมจากเจ้าหน้าทีในช่วงวนั
เดินทางของทา่นก่อนชาํระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ  ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพมิเตมิ 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึนลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้  ยโูร / ใบ / ครัง 

 สําหรับนาํหนกัของสมัภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบิน คือ  กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร
ชนัประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางนําหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการบิน 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได้ ต้องมีนําหนกัไมเ่กิน  กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน  เซนติเมตร หรือ  เซนติเมตร ( .   นวิ) x  เซนติเมตร ( .  นิว) x  เซนติเมตร 
(  นิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ทต้ีองมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตาํกว่า
มาตรฐานได้ ทงันีขึนอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ยในนําหนกัส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทมีีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขนึบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร 

อนัเกดิจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซงึจะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน ,  บาท / ท่าน 

การสบูบุหรี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดที

ชดัเจนในเรืองการสบูบหุรี และมีสถานทโีดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุรี ทงันีเนืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้เวลายืนประมาณ 16 วันทาํการ 
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิวมือด้วยตนเอง ณ ศนูย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศอติาลี)   

เดอะพลาซ่า ชัเดอะพลาซ่า ชัน  ยูนิตที  และ  อาคารจามจรีุสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯน  ยูนิตที  และ  อาคารจามจรีุสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
 พาสปอร์ตทยีงัไม่หมดอายุ และมีอายไุม่ตํากว่า  เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า

ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอนื ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด  นวิ จํานวน  ใบพนืหลงัเป็นสีขาว(ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน  เดือนและ

เหมือนกนัทงั  รูป 
 สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / สําเนาใบเปลียนชอื-สกลุ / สําเนาทะเบียนสมรส , 

หย่า  
 สําเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง  ปีบริบูรณ์  และกรณีทีผู้ เดินทางอายเุกิน  ปีบริบรูณ์ แต่ยงัคงสถานะเป็น

นกัเรียน/นกัศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านนัโดยระบุตําแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีทีเริมทํางานกบับริษัทนแีละช่วงเวลาทีขอลางานเพอืเดินทางไปท่องเทยีว หลงัจาก
นนัจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทาํงานทยีนืในแต่ละประเทศ ต้องออก
ไม่เกิน  วัน)   

 กรณีทเีป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัททคีดัไว้ไมเ่กิน   
เดือน พร้อมวตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั  เดือน 

 สเตทเม้นท์ มีอายุไม่เกิน  วันจากวันยืนคาํร้องวีซ่า พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากทีแสดงยอดเงิน
ล่าสุดไม่เกิน  วัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทังสนิในกรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวต้องทาํ
หนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate Sponsor โดยระบุชือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้) ทงันี
ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมาํเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า  หลกั เพอืให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง
พอทีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมอืกลบัสูภ่มูิลําเนา ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้
บญัชใีดบญัชีหนงึในการยนืขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับพจิารณา
บญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีทบีริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทงัหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ –
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แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนงึฉบบัเพอืแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางาน
ของท่าน โดยระบชืุอผู้ เดินทางและเหตผุลทีจดัการเดินทางนใีนจดหมายด้วย 

 กรณีทเีป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเป็นภาษาองักฤษเท่านนั พร้อม
สําเนาบตัรนกัเรียน/นกัศึกษา   

 กรณีทเีด็กอายตุํากว่า  ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, 
มารดา จะต้องไปยนืเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนงึได้ ณ ทีว่าการอําเภอ
หรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมอืชอื และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมคื่นค่าธรรมเนียมทไีด้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยนืคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทงันีบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทตูขอเอกสารเพมิเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีทที่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงนิมดัจาํแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงือนไขทีบริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 


