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10 วัน มอลต้ า – ซิซิลี – อิตาลีใต้

เมษายน – ตุลาคม 2562
เริ่มต้ น…. 89,900 บาท

(ไม่ รวมวีซ่าเชงเก้ น แต่ รวมทิปทุกอย่ างแล้ ว)

บารี – อัลเบอโรเบลโล (Uneco) – มาเทรา – โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์ มนิ า – เซฟาลู – ปาแลร์ โม – มอนเรอาเล
เปี ยซซา อาร์ เมรินา – ปอซซาโล – เซนต์ จูเลียน – วัลเลตตา – มาร์ ซักลอกก์ – เกาะโกโซ – ฮาการ์ กมิ – ราบัต
ราคาทัวร์ 89,900 บาท :

13-22 เม.ย. 2019/ 27 เม.ย.-6 พ.ค./ 20-29 พ.ค. / 22 มิ.ย.-1 ก.ค./ 10-19 ส.ค.
17-26 ต.ค. 2019
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10 วัน มอลต้ า – ซิซิลี – อิตาลีใต้
( บินเข้ า บารี – บินออกมอลต้ า )

วันแรก

กรุงเทพมหานคร

18.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวสี ่วนตัวทุกที่นง่ั และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่างบิน

21.30 น.
วันที่สอง

อิสตันบูล – บารี – อัลเบอโรเบลโล

04.00 น.

เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (IST) ประเทศตุรกี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
(กระเป๋ าเชคทรู ไปเมืองบารี ประเทศอิตาลี)
ออกเดินทางสู่ สนามบินบารี (BRI) โดยเที่ยวบิน TK1445 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช.ม.)

06.35 น.
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07.35 น.

เดินทางถึงสนามบินบารี ประเทศอิตาลี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเที่ยวชม เมืองบารี (ประเทศอิตาลี) เมืองที่อยูใ่ กล้กบั ทะเลเอเดรี ยติก จนได้รับสมญานามว่า“แคลิฟอร์เนี ย
ตอนใต้ของอิตาลี” เป็ นเมือ งที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านการค้า เป็ นศูนย์กลางการเดินเรื อและศูนย์กลางของ
อาณาจักรไบแซนไทน์ทางตอนใต้ของอิตาลี เป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนา เนื่องด้วยเซนต์นิโคลัสมา
จาริ กแสวงบุญที่เมืองนี้ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองได้ถูกทําลายด้วยระเบิดไดนามิก และได้ทาํ การบูรณะ
สร้างเมืองขึ้นใหม่ ปั จจุบนั จึงเห็นบ้านเรื อนที่ทนั สมัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แต่ยงั คงสามารถเห็นซากความเจริ ญใน
อดีตที่ยงั คงเหลือไว้ นําท่านเข้าชมปราสาทซูโว (Svevo Castle) ซึ่งเป็ นปราสาทที่แสดงให้เห็นถึงอํานาจมืด (Dark
Symbol of Power) ตัวปราสาทสร้างขึ้นในศิลปะแบบนอร์แมน-สวาเบียน ระหว่างปี 1501-1523 โดย อิซเบลแห่ ง
อารากอน และ โบนา สฟอร์ซา เจ้าหญิงแห่งบารี สร้างขึ้นเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันใน
อดีต นําท่านเข้าชมความยิง่ ใหญ่ของปราสาทที่มีป้อมปราการล้อมโดยรอบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่เมืองอัลเบอโรเบลโล (Alberobello) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมือง
เล็กๆที่ต้งั อยูใ่ นจังหวัด Bari แคว้นปูเกลีย (Puglia) ประเทศอิตาลี เป็ นหมู่บา้ นหิ นปูนของชุมชนโบราณ ที่ชื่อว่า
Trulli นําท่านชมความสวยงามของหมู่บา้ นหิ นปูน หลังคาทรงกลวย หรื อยอดกลมจึงส่ งผลให้หมู่บา้ นแห่ งนี้ มี
ความสวยงามแปลกตามาก องค์ก ารยูเนสโก ได้ประกาศให้เ มื อ งนี้ เป็ นเมื อ งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี
1996 อิสระให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศของหมู่บา้ นโบราณสี ขาวแปลกตาที่ยากจะพบ
เห็นในอิตาลี แต่ยงั คงอนุรักษ์ได้อย่างดีเยีย่ ม ณ เมืองแห่งนี้
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คํ่า
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมที่พกั La Chiusa Di Chietri Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
อัลเบอโรเบลโล – มาเทรา – โคเซนซา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองมาเทรา (Matera) ระยะทาง 67 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง อีกหนึ่งเมือง
ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งตั้งอยูใ่ นแคว้นบาซีลีกาตา (Basilicata) หนึ่งใน 20 แคว้นของ
ประเทศอิตาลี ตัวเมืองตั้งอยูเ่ หนือหุบเขาที่มีแม่น้ าํ สายเล็กๆไหลผ่าน เมื่อเดินเข้ามาภายในตัวเมืองจะได้พบกับ
ถนนสายเล็กๆที่ปูดว้ ยหิน ที่ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรื อนอันแสนเก่าแก่ เป็ นเมืองที่ได้รับขนาน
นามว่าเป็ นเมืองใต้ดิน หรื อ เมืองมนุษย์ถ้ าํ นัน่ เอง จนกระทัง่ ในปี 1993 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นมรดก
โลก สําหรับนครถํ้าโบราณ Sassi di Matera เป็ นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 9,000 ปี นําท่านเที่ยวชมความ
สวยงามแปลกตาของนครถํ้าแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความสวยงามของลักษณะภูมิประเทศอันแปลกตาของเมืองนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่เมืองโคเซนซา (Cosenza) ระยะทาง 203 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง เป็ นเมืองทาง
ใต้ของอิตาลี ตรงบริ เวณที่แม่น้ าํ บูเซนโตกับแม่น้ าํ กราติสไหลมาบรรจบกัน เป็ นเมื องหลวงของจังหวัดโคเซน
ซา มีสถาบันโคเซนเทียน (Cosentian Academy) ที่ถือเป็ นสถานศึกษาด้านปรัชญาและวรรณคดีแห่ งแรกที่ก่อตั้ง
ในอิตาลีและในยุโรป (ค.ศ. 1511) ปั จจุบนั เมืองยังคงเป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรม มีพพิ ธิ ภัณฑ์ โรงละคร ห้องสมุดอยู่
หลายแห่ง นําท่านเที่ยวชมเมืองโคเซนซา อีกหนึ่งเมืองเก่าและเมืองสวยแห่งอิตาลีใต้

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมที่พกั Italiana Hotels Cosenza / Europa Hotel **** หรื อเทียบเท่า
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วันที่สี่

โคเซนซา – เมสซินา – ทอร์ มินา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองวิลลา ซานจิโอวานี (Villa San Giovanni) เพื่อนั่งเรื อเฟอร์รี่ ข้ามสู่ เกาะซิ ซิลี (Sicily) เกาะ
สวรรค์ของคนอิตาลี เป็ นเกาะที่ต้งั อยูท่ างใต้ของประเทศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีประวัติต่อเนื่ องยาวนานกว่า
4,000 ปี เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลีและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีช่องแคบเมสซี นาคัน่ ระหว่างตัวเกาะ
กับแผ่นดินใหญ่อิตาลี บนเกาะมีภูเขาไฟเอตนาสู ง 3,320 เมตรเป็ นจุดที่สูงที่สุดของเกาะ มีประชากรอาศัยอยูบ่ น
เกาะกว่า 5 ล้านคน ซึ่งทั้งเกาะยังมีฐานะเป็ นแคว้นปกครองตนเองซิซิลี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่เมืองทอร์มินา (Toarmina) ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที เมืองตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา
ชายทะเลงดงามดังภาพวาดที่มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟเอ็ดน่าที่ยงั คุกรุ่ นอยู่ ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่สวยที่สุดบนเกาะ
ซิ ซิลี นําท่านเดินทางสู่ ถนนคอร์โซ อัมเบอร์โต้ (Corso Umberto) ถนนสายหลักของเมือง อิสระให้ท่านได้
ช้อปปิ้ ง โดยสองข้างทางมีร้านอาหาร, ร้านขายของฝากและสิ นค้าพื้นเมืองมากมาย นําท่านเข้าชมโรงละคร
กรี ก (Greek Theatre) สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 3 ก่อนคริ สตกาล เป็ นโรงละครกรี กที่ต้ งั อยูบ่ นจุดที่ดีที่สุดใน
บรรดาโรงละครกรี กทั้งหมดที่มีอยูใ่ นโลก ด้านหลังเป็ นวิวของเมืองทอร์มิน่าบนไหล่เขา ทะเลไอโอเนี ยน
และภูเขาไฟเอ็ดน่า โรงละครกรี กแห่งนี้ยงั คงถูกใช้งานในช่วงฤดูร้อน โดยเป็ นหนึ่ งในสถานที่จดั เทศกาลงาน
ศิลปะนานาชาติของเมืองที่มีชื่อว่า ทอร์มิน่า อาร์เต้

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Villa Esperia Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่ห้า

ทอร์ มินา – เซฟาลู – ปาแลร์ โม

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซฟาลู (Cefalu) ระยะทาง 232 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง เมืองทางตอน
เหนือของเกาะซิซิลี ในจังหวัดปาแลร์โม เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีหาดทรายที่สวยงาม ทอดผ่านบ้านเรื อนริ มชายหาด
ที่สร้างไล่ระดับขึ้นไปตามแนวเขา นับเป็ นอีกหนึ่งทัษนียภาพที่สวยงามของเกาะซิลี ให้ท่านได้แวะถ่ายรู ปบนหาด
เซฟาลู อันเป็ นอีกหนึ่งชายหาดที่สวยงามและติดอันดับของเกาะซิซิลี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่เมืองปาแลร์โม (Palermo) ระยะทาง 98 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง เมืองหลวงของแคว้น
ปกครองตนเองซิซิลี ซึ่งเป็ นเกาะใหญ่ปลายรองเท้าบูทของอิตาลี มีประวัติต่อเนื่ องยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็ นจุด
ยุท ธศาสตร์ สํา คัญ แห่ งหนึ่ ง ของยุโรปจึง ตกเป็ นเป้ า หมายของการยึด ครองจากชนชาติที่ มีอ าํ นาจเข้มแข็ง ใน
ช่วงเวลาต่างๆเริ่ มตั้งแต่กรี ก โรมัน คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แต่ละชาติผลัดเปลี่ยน
หมุ นเวียนกันเข้ามาปกครองดิ นแดนนี้ ขณะเดี ยวกันก็ไ ด้นําเอาศิล ปวัฒนธรรมของตนเข้ามาด้วย เกาะนี้ จึง มี
สถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานกันหากแต่ล งตัว นอกจากนี้ ยงั อุดมไปด้วยความงามทาง
ธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ด้วยความที่อยูห่ ่างไกลท่านจะสามารถสัมผัสถึงความเป็ นอิตาเลียน
ดั้งเดิม อย่างที่หาไม่พบอีกแล้วตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวีป นําท่านถ่ายรู ปกับ Palazzo dei Normanni อดีต
ราชวังของกษัตริ ยน์ อร์แมน ปั จจุบนั ใช้เป็ นสภาท้องถิ่นประจําเมือง นําท่านแวะถ่ายรู ป Cappella Palatina โบสถ์
ส่ วนพระองค์ของกษัตริ ยโ์ รเจอร์ที่ 2 พระราชาซึ่ งเคยได้ชื่อว่ามีฐานะลํ่าซําที่สุดในยุโรป โดยโบสถ์น้ ี ยงั ถือเป็ น
ต้นแบบของวิหาร Monreale ที่สร้างขึ้นในอีก 40 ปี ให้หลังด้วย หลังคาโดมประดับด้วยโมเสคทองรู ปพระเยซูและ
เทวดาทั้งแปด นําท่านชม นํ้าพุ Fontana della Vergogna นํ้าพุแกะสลักสไตล์เรเนอซองส์ซ่ ึงสัง่ ทําจากฟลอเรนซ์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมที่พกั NH Palermo Hotel **** หรื อเทียบเท่า
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วันที่หก

ปาแลร์ โม – มอนเรอาเล – เปี ยซซา อาร์ เมรินา – ปอซซาโล – วัลเลตตา (มอลต้ า พักค้าง 3 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมมหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นสุ ดยอดของสถาปั ตยกรรมไบ
แซนไทน์แห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริ ยว์ ิลเลียมที่ 2 ผูป้ กครองดินแดนซิ ซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายใน
วิหารท่านจะได้พบกับความอลังการของโมเสคทอง ซึ่ งว่ากันว่าใช้ทองในการประดับประดาทั้งหมด 2,200 กก.
เลยทีเดียว นับเป็ นโบสถ์โมเสคที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากโบสถ์เซนต์โซเฟี ยที่ตุรกี และที่น่าอัศจรรย์คือ
โมเสคที่เห็ นทั้ง หมดนี้ ใช้เวลาสร้างแค่ 8 ปี เท่ านั้น ได้เวลานําท่านเดิ นทางสู่ เมื อ งเปี ยซซา อาร์ เมริ นา (Piazza
Armeria) ระยะทาง 168 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเข้าชมคฤหาสน์ขุนนางโรมัน (Roman Villa Del Casale) อดี ตบ้านพักตากอากาศของขุนนางโรมัน
สมัยก่อน ซึ่ งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 จุดเด่นของที่นี่คือฝาผนังและพื้นทางเดินที่ประดับประดาไปด้วยงาน
ศิล ปะโมเสค มี การไล่ แสงสี ทาํ ให้ภาพมี มิ ติอ ย่างน่ าอัศจรรย์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโกอีกด้วย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองปอซซาโล (Pozzallo) เพือ่ ขึ้นเรื อเฟอร์รี่ขา้ มสู่เกาะมอลต้า

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

19.30 น.
21.15 น.

เรื อเฟอร์รี่ออกจากท่าเรื อ มุ่งหน้าสู่เกาะมอลต้า
เรื อเฟอร์รี่เดินทางถึงมอลต้า
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมที่พกั Golden Tulip Vivaldi Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
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วันที่เจ็ด

วัลเลตตา - มาร์ ซักลอกก์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมืองเก่า 3 เมืองแห่ งเกาะมอลต้า อันได้แก่ เมืองคอสปิ คัว (Cospicua), เมืองแซงเกลีย (Senglea)
และเมืองวิททอริ โอซา (Vittoriosa) ซึ่ งเป็ นเมืองที่ไ ด้มีสร้างกําแพงป้ อมปราการโอบล้อมโดยรอบ นําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ป้ อมปราการโบราณ, โบสถ์ประจําเมือง, ศาลาว่าการเมือง และ
ท่าเรื อเมืองเก่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านชมเมื องหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซึ่ งได้ต้ งั ชื่ อเมื องตามชื่ อของ Jean Parisot De La Valetta ผูซ้ ่ ึ ง
สามารถป้องกันการรุ กรานเกาะมอลต้า จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวัลเลตตาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980 นําท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยที่ครั้งหนึ่ งเคยเป็ น
สถานที่ ส่ว นบุ คคล แต่ ภายหลัง ได้เปิ ดให้ส าธารณชนเข้าชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปด้ว ย Upper
Barracca และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นได้สร้างขึ้นในปี 1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริ เวณสวน
จะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ได้ชดั เจน นําท่านเข้าชมวิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดย
อัศวิน เซนต์จอห์นเพื่อ มอบเป็ นเกี ยรติ แก่ ผูอ้ ุ ป ถัม ภ์เหล่ าอัศวินทั้ง หลาย ความพิเศษของวิห ารแห่ ง นี้ คือ การ
ออกแบบตกแต่ ง โดยสถาปนิ ก และศิ ล ปิ นชาวมอลต้า ในช่ ว งศตวรรษที่ 16 จากนั้น ชม AUBERGE DE
CASTILLE อาคารที่มีค วามสง่างามและใหญ่โ ตที่สุด แห่ งหนึ่ ง ในเมื อ งวัล เลตตา ตั้งอยู่บนจุด ที่สูงที่ สุดของ
คาบสมุทรซึ่ งถูกออกแบบให้เป็ นสถานที่หรู หราที่สุด ปั จจุบนั ใช้เป็ นที่พาํ นักของนายกรัฐมนตรี ของประเทศ
สาธารณรัฐมอลต้า สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1574 โดยสถาปนิ กชาวมอลต้าชื่อ GIROLAMO CASSAR และมีการ
สร้างบูรณะใหม่ อี กครั้งในปี 1741 นําท่านเข้าชมพระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ (Grand Master Palace) อดี ต
พระราชวังยุคศตวรรษที่ 16 ถือครองโดย อุสตาจิโอ้ เดล มอนเต้ ญาติคนสนิทของผูค้ รองแคว้นมอลต้านาม ฌองป์
เดอลา วาเลตเต้ แรกเริ่ มเดิมทีถูกใช้เป็ นสถานที่บญั ชาการรบของอัศวินในยุคนั้น และภายหลังเสร็ จสิ้ นสงคราม
ได้ถูกต่อเติมเป็ นพระราชวัง แต่แล้วถูกโอนย้ายเปลี่ยนมือเป็ นสถานที่พาํ นักของผูป้ กครองจากประเทศอังกฤษ
ในช่วงศตวรรษที่ 19 และกลับมาถือ ครองโดยประเทศมอลต้าภายหลังประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และใน
ปั จจุบนั ถูกใช้เป็ นอาคารรัฐสภาแห่งมอลต้า สถานที่ทาํ งานของประธานาธิบดีแห่งมอลต้า ภายในตัวอาคารตกแต่ง
แบบนิโอคลาสสิค และเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมในบางส่ วนที่จดั แสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์สาํ หรับจัดแสดงเรื่ องราว
ประวัติศาสตร์และยุทโธปกรณ์ของอัศวินในอดีต
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมที่พกั Golden Tulip Vivaldi Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)

วันที่แปด

เกาะ โกโซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เกาะโกโซ (Gozo Island) คืออี กหนึ่ งจุดหมายปลายทางด้านการท่อ งเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของ
ประเทศมอลต้า โดยเกาะนั้นตั้งอยูใ่ นเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน (Mediterranean Sea) เป็ นอีกหนึ่ งเกาะในตํานาน
ที่บางครั้งมักเรี ยกว่า เกาะแห่ งคาลิปโซ่ ( Isle of Calypso) โดยคาลิปโซ่ เป็ นธิดาแห่ งท้องทะเล ในตํานานกรี ก
และเป็ นบุตรี ของเทพแอตลาส เผ่าไททัน นางอาศัยอยูใ่ นเกาะแห่ งความฝัน(Mythical Island) ซึ่ งอยูท่ ี่ Ogygia ใน
ทะเลไอโอเนียน ปั จจุบนั เกาะโกโซ เป็ นเกาะที่มีความงดงามทางธรรมชาติมาแห่ งหนึ่ งของหมู่เกาะมอลต้า เป็ น
อีกหนึ่ งจุดหมายปลายทางยอดนิ ยมของเหล่านักดํานํ้า นําท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปกับกังหันลม Ta Kola และ
ถ่ายรู ปกับถํ้าคาลิ ปโซ (Calypso Cave) จากนั้นนําท่านเข้าชมวิหารกันติจา (Ggantija Temples) อี กหนึ่ งวิหาร
เก่าแก่ ที่ปัจจุบนั ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อของมรดกโลกในปี ค.ศ.1980โดยวิหารถูกสร้างขึ้นจากหินขนาดใหญ่
และถือว่าเป็ นหนึ่งในอนุสาวรี ยห์ ินใหญ่ ที่สามารถย้อนกลับไปในยุคสมัยหินใหม่ (3600-2500 BC) เชื่อกันว่าเป็ น
วิหารทางศาสนาที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งถึงของโลกอีกด้วย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านถ่ายรู ปกับป้อมปราการวิคตอเรี ย (Victoria Fortress) ที่ต้ งั ขึ้นตามพระนามของสมเด็จพระราชินีวคิ ตอเรี ย
แห่งอังกฤฤษ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบรอบ 25 ปี จากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมืองเก่าแห่ งเกาะโกโซ
พร้อมเก็บภาพความสวยงามทั้งธรรมชาติและหมู่ อาคารบ้านเรื อ นโรมันโบราณที่ยงั คงความสวยงาม จวบจน
ปั จจุบนั อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านชมวิหารทาพินู (Ta Pinu Cathedral) วิหารโรมัน
คาธอลิกส์ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้หน้าผา ในอดีตเป็ นเพียงโบสถ์หินขนาดเล็กยุคศตวรรษที่ 15 และถูกต่อเติมและ
สร้างขึ้นใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1922-1932 แบบสไตล์นีโอโรแมนติค ด้านในโบสถ์ประดับด้วยภาพโมเสคจํานวน 6
ภาพ และกระจกสีจาํ นวน 76 บาน และมีหอระฆังสูง 61 เมตร นับเป็ นอีกหนึ่งโบสถ์ที่มีความสําคัญของคริ สตจักร
เนื่องจากพระสันตะปาปามาเยือนถึง 2 ท่าน ซึ่งโป๊ ปจอห์นปอลที่ 2 เคยเสด็จมาเยือ่ เมื่อปี ค.ศ.1990 และ โป๊ ปเบเน
ดิกต์ที่ 14 มาเยือนเมื่อปี ค.ศ. 2010 และได้มอบกุหลาบสี ทอง หรื อ โกลเด้นโรส (Golden Rose) สัญลักษณ์แห่ ง
ความศักดิ์สิทธิ์ไว้ ณ โบสถ์แห่งนี้

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมที่พกั Golden Tulip Vivaldi Hotel **** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 3)

วันที่เก้ า

ฮาการ์ กิม – ล่ องเรื อ – ราบัต

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านล่องเรื อชมทัศนียภาพความสวยงามของเกาะมอลต้า นําท่านถ่ายรู ปกับถํ้าบลูกรอตโต (Blue Grotto) แห่ ง
เกาะมอลต้า จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับหน้าผาดิงลี (Dingli Cliff) อีกหนึ่งผางามแห่งเกาะมอลต้า
(การล่องเรื อขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออํานวย ทางบริ ษทั ฯ จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทน)
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กลางวัน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

22.15 น.

นําท่านเที่ยวชมเมืองราบัต (Rabat) เมืองสําคัญในอดีตของมอลต้าและเป็ นแหล่งสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
แห่ งมอลต้าอีกด้วย นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซนต์ปอล (St Paul Cathedral) อันเป็ นสถานที่กล่าวได้ว่าเป็ น
จุดเริ่ มต้นของคริ สเตียนในเกาะมอลต้า ที่ซ่ ึ งอัครสาวกเซนต์ปอล ได้เคยมาพักเมื่ อเดินทางมาถึ งเกาะมอลต้า
จากนั้นนําท่านเข้าชมวิลลาโรมัน หรื อ คฤหาสน์ของขุนนางโรมันโบราณ (Roman Villa) และ พิพิธภัณฑ์โรมัน
(Museum of Roman Antiquities) ซึ่งได้จดั แสดงข้าวของเครื่ องใช้ ตลอดจนห้องต่างๆของขุนนางโรมันที่มาพํานัก
อยูบ่ นเกาะมอลต้าในอดีต
นําท่านเดินทางสู่สนามบินมอลต้า
ออกเดินทางจากสนามบินมอลต้า สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1372 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.20 ชม.)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางมาถึงกรุ งอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน

วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

01.55 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

15.30 น.
18.55 น.

14.50 น.

10 วัน มอลต้ า – ซิซิลี – อิตาลีใต้

ราคาทัวร์ 89,900 บาท :

13-22 เม.ย. 2019/ 27 เม.ย.-6 พ.ค./ 20-29 พ.ค. / 22 มิ.ย.-1 ก.ค./ 10-19 ส.ค.
17-26 ต.ค. 2019

อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อทีน่ งั่ confirm เท่านั้น)

เม.ย. – ต.ค. 2019

89,900
11,000
86,900
29,900
85,000 – 110,000

EHC-TK -10D-MLA-SICILY-S.ITALY
(ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักออก BKK-BRI//MLA-BKK)

24,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันทีป่ รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561) **
ข้ อแนะนําและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่ องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินTK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศอิตาลี, มอลต้า
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่ รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี (ประมาณ 3,000 บาท **อัตราค่าวีซ่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องจัดการกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํ ารองที่นั่งจ่ าย 36,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชําระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
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***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนิ นการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตํ่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจํานวนลูกค้าในคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่ านละ 5,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพือ่ ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพือ่ ทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
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 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
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ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึ งจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพือ่
ขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ได้)
ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สู ติบตั ร (กรณีเด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
8. กรณีเด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรั บรองการทํางาน) ทําเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่ วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
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- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 7 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อ
ผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพือ่ แสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสํ ารองที่นั่ง

10 วัน มอลต้ า – ซิซิลี – อิตาลีใต้
(ไม่ รวมวีซ่าเชงเก้ น แต่ รวมทิปทุกอย่ างแล้ ว)

สงกรานต์ 89,900 บาท :
ราคาทัวร์ 89,900 บาท :

13-22 เม.ย. 2019
27 เม.ย.-6 พ.ค.2019
10-19 ส.ค. 2019

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ลําดับ
ที่

เบอร์
โทรศัพท์

20-29 พ.ค. 2019
17-26 ต.ค. 2019
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

22 มิ.ย.-1 ก.ค.2019
อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้ วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนเอเย่ นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ลูกค้าด้ วยนะคะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่ อผู้สํารองทีน่ ั่ง............................................................... เอเย่ นต์ ..........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์..............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................

