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NT024
ทวัรย์ุโรป มอลตา ซซิลิ ีอติาลใีต ้10 วัน 7 คนื (TK)
ทัวรอ์ติาล ีมอลตา ยุโรป , 10 วัน 7 คนื ,

La Chiusa Di Chietri Hotel  , Italiana Hotels Cosenza  , Villa Esperia Hotel  , Astoria Palace Hotel  ,
Golden Tulip Vivaldi Hotel

เมอืงบาร ี- ปราสาทซูโว - เมอืงอลัเบอโรเบลโล - หมูบ่า้นหนิปูน - เมอืงมาเทรา - เมอืงโคเซนซา - เมอืงวลิลา -
ซานจโิอวาน ี

เกาะซซิลิ ี- เมอืงทอรม์นิา - ถนนคอรโ์ซ - อมัเบอรโ์ต ้- โรงละครกรกี - เมอืงเซฟาล ู- เมอืงปาแลรโ์ม - Palazzo dei
Normanni 

Cappella Palatina - น้าํพ ุFontana della Vergogna - มหาวหิารมอนเรอาเล - เมอืงเปียซซา
อารเ์มรนิา,คฤหาสนข์ุนนางโรมนั 

เมอืงปอซซาโล - เกาะมอลตา้ - เมอืงคอสปิควั - เมอืงแซงเกลยี - เมอืงวทิทอรโิอซา - มอลตา้ - สวนบารคัคา -
วหิารเซนตจ์อหน์ 

AUBERGE DE CASTILLE - พระราชวงัแกรนดม์าสเตอร ์- เกาะโกโซ - กงัหนัลม Ta Kola - ถ้าํคาลปิโซ -
ป้อมปราการวคิตอเรยี 

วหิารทาพนิู - ถ้าํบลกูรอตโต - หนา้ผาดงิล ี- เมอืงราบตั - โบสถเ์ซนตป์อล - วลิลาโรมนั - DUTY FREE SHOP

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1



กรุงเทพมหานคร

20.00 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ท ี9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

22.50 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.30 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง (สายการบนิฯมบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้ระหวา่งบนิ)

วนัท ี2
อสิตนับูล - บาร ี- อลัเบอโรเบลโล

05.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล (IST) ประเทศตรุก ีนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (กระเป๋าเชคทรูไปเมอืงบารี ประเทศอติาล)ี

08.05 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิบาร ี(BRI) โดยเทยีวบนิ TK1445 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช.ม.)

08.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมอลตา้ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นลอ่งเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของ เกาะมอลตา้ นําทา่นถ่ายรูปกับ ถ้าํบลกูรอตโต (Blue Grotto) แหง่เกาะมอลตา้ 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ หนา้ผาดงิล ี(Dingli Cliff) อกีหนงึผางามแหง่เกาะมอลตา้
(การลอ่งเรือขนึอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เออือํานวย ทางบรษัิทฯ จะจัดกจิกรรมอนืทดแทน)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืงราบตั (Rabat) เมอืงสําคัญในอดตีของมอลตา้และเป็นแหลง่สําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมแหง่มอลตาอกีดว้ย 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถเ์ซนตป์อล (St Paul Cathedral) อันเป็นสถานทกีลา่วไดว้า่เป็นจดุเรมิตน้ของครสิเตยีนในเกาะมอลตา
ทซีงึอัครสาวกเซนตป์อล ไดเ้คยมาพักเมอืเดนิทางมาถงึเกาะมอลตา้ 

จากนันนําทา่นเขา้ชม วลิลาโรมนั หรือ คฤหาสนข์องขนุนางโรมนัโบราณ (Roman Villa) และ พพิธิภณัฑโ์รมนั (Museum of Roman
Antiquities) ซงึไดจั้ดแสดงขา้วของเครืองใช ้ตลอดจนหอ้งตา่งๆของขนุนางโรมันทมีาพํานักอยู่บนเกาะมอลตาในอดตี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Dolmen Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เกาะโกโซ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะโกโซ (Gozo Island) คอือกีหนงึจดุหมายปลายทางดา้นการทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของประเทศมอลตา้
โดยเกาะนันตังอยู่ในเขตทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน (Mediterranean Sea) เป็นอกีหนงึเกาะในตํานาน ทบีางครังมักเรียกวา่ เกาะแหง่คาลปิโซ ่( Isle
of Calypso) โดยคาลปิโซเ่ป็นธดิาแหง่ทอ้งทะเล ในตํานานกรีก และเป็นบตุรีของเทพแอตลาส เผา่ไททัน นางอาศัยอยู่ในเกาะแหง่ความฝัน
(Mythical Island) ซงึอยู่ท ีOgygia ในทะเลไอโอเนียน ปัจจบัุนเกาะโกโซ เป็นเกาะทมีคีวามงดงามทางธรรมชาตมิาแหง่หนงึของหมู่เกาะมอลตา้
เป็นอกีหนงึจดุหมายปลายทางยอดนยิมของเหลา่นักดําน ้าํ 



นําทา่นเทยีวชมและถ่ายรูปกับ กงัหนัลม Ta Kola  และถ่ายรูปกับ ถ้าํคาลปิโซ (Calypso Cave)

จากนันนําทา่นเขา้ชม วหิารกนัตจิา (Ggantija Temples) อกีหนงึวหิารเกา่แก ่ทปัีจจบัุนไดรั้บการบรรจไุวใ้นรายชอืของมรดกโลกในปี
ค.ศ.1980โดยวหิารถูกสรา้งขนึจากหนิขนาดใหญ่และถอืวา่เป็นหนงึในอนุสาวรียห์นิใหญ่ ทสีามารถยอ้นกลับไปในยุคสมัยหนิใหม่ (3600-2500
BC) เชอืกันวา่เป็นวหิารทางศาสนาทมีคีวามเกา่แกม่ากทสีดุแหง่ถงึของโลกอกีดว้ย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูปกับ ป้อมปราการวคิตอเรยี (Victoria Fortress) ทตัีงขนึตามพระนามของสมเด็จพระราชนีิวคิตอเรียแหง่อังกฤฤษ
ในโอกาสเฉลมิฉลองการครองราชยค์รบรอบ 25 ปี จากนันนําทา่นเทยีวชมเมอืงเกา่แหง่เกาะโกโซ
พรอ้มเก็บภาพความสวยงามทังธรรมชาตแิละหมู่อาคารบา้นเรือนโรมันโบราณทยัีงคงความสวยงาม จวบจนปัจจบัุน
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นชม วหิารทาพนูิ (Ta Pinu Cathedral) วหิารโรมันคาธอลกิสซ์งึตังอยู่บรเิวณใกลห้นา้ผา
ในอดตีเป็นเพยีงโบสถห์นิขนาดเล็กยุคศตวรรษท ี15 และถูกตอ่เตมิและสรา้งขนึใหม่ในชว่งปี ค.ศ.1922-1932 แบบสไตลนี์โอโรแมนตคิ
ดา้นในโบสถป์ระดับดว้ยภาพโมเสคจํานวน 6 ภาพ และกระจกสจํีานวน 76 บาน และมหีอระฆังสงู 61 เมตร
นับเป็นอกีหนงึโบสถท์มีคีวามสําคัญของครสิตจักร เนืองจากพระสนัตะปาปามาเยือนถงึ 2 ทา่น ซงึโป๊ปจอหน์ปอลท ี2 เคยเสด็จมาเยือเมอืปี
ค.ศ.1990 และ โป๊ปเบเนดกิตท์ ี14 มาเยือนเมอืปี ค.ศ. 2010 และไดม้อบกหุลาบสทีอง หรือ โกลเดน้โรส (Golden Rose)
สญัลักษณ์แหง่ความศักดสิทิธไิว ้ณ โบสถแ์หง่นี

ค่าํ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Dolmen Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
วาเลตตา้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นชม เมอืงหลวงของสาธารณรฐัมอลตา้ ซงึไดตั้งชอืเมอืงตามชอืของ Jean Parisot De La Valetta
ผูซ้งึสามารถป้องกันการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี 1565 เมอืงวัลเลตตาไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี
1980 

นําทา่นชม สวนบารคัคา (Barracca Garden) สวนสวยทคีรังหนงึเคยเป็นสถานทสีว่นบคุคล แตภ่ายหลังไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมในปี 1824
ภายในสวนประกอบไปดว้ย Upper Barracca และ Lower Barracca ในสว่น Upper นันไดส้รา้งขนึในปี 1661 โดยอัศวนิชาวอติาเลยีน
จากบรเิวณสวนจะเห็นววิของอ่าวแกรนดฮ์ารเ์บอรไ์ดช้ดัเจน 

นําทา่นเขา้ชม วหิารเซนตจ์อหน์ (St. John’s Cathedral) สรา้งโดยอัศวนิ เซนตจ์อหน์เพอืมอบเป็นเกยีรตแิกผู่อุ้ปถัมภเ์หลา่อัศวนิทังหลาย
ความพเิศษของวหิารแหง่นีคอืการ ออกแบบตกแตง่โดยสถาปนกิและศลิปินชาวมอลตา้ในชว่งศตวรรษท ี16 

จากนัน ชม AUBERGE DE CASTILLE อาคารทมีคีวามสงา่งามและใหญ่โตทสีดุแหง่หนงึ ในเมอืงวัลเลตตา
ตังอยู่บนจดุทสีงูทสีดุของคาบสมุทรซงึถูกออกแบบใหเ้ป็นสถานทหีรูหราทสีดุ
ปัจจบัุนใชเ้ป็นทพํีานักของนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐมอลตา้ สรา้งขนึครังแรกในปี 1574 โดยสถาปนกิชาวมอลตา้ชอื GIROLAMO
CASSAR และมกีารสรา้งบรูณะใหม่อกีครังในปี 1741 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัแกรนดม์าสเตอร ์(Grand Master Palace) อดตีพระราชวังยุคศตวรรษท ี16 ถอืครองโดย อุสตาจโิอ ้เดล มอนเต ้
ญาตคินสนทิของผูค้รองแควน้มอลตา้นาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้แรกเรมิเดมิทถีูกใชเ้ป็นสถานทบัีญชาการรบของอัศวนิในยุคนัน
และภายหลังเสร็จสนิสงคราม ไดถู้กตอ่เตมิเป็นพระราชวัง
แตแ่ลว้ถูกโอนยา้ยเปลยีนมอืเป็นสถานทพํีานักของผูป้กครองจากประเทศอังกฤษในชว่งศตวรรษท ี19
และกลับมาถอืครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลังประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และในปัจจบัุนถูกใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาแหง่มอลตา้
สถานททํีางานของประธานาธบิดแีหง่มอลตา้ ภายในตัวอาคารตกแตง่แบบนโิอคลาสสคิ



และเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชมในบางสว่นทจัีดแสดงเป็นพพิธิภัณฑสํ์าหรับจัดแสดงเรืองราวประวัตศิาสตรแ์ละยุทโธปกรณ์ของอัศวนิในอดตี

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืงเกา่แหง่เกาะมอลตา้ อันไดแ้ก ่เมอืงแซงเกลยี (Senglea) และเมอืงวทิทอรโิอซา (Vittoriosa)
ซงึเป็นเมอืงทไีดม้สีรา้งกําแพงป้อมปราการโอบลอ้มโดยรอบ 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตร ์เชน่ ป้อมปราการโบราณ, โบสถป์ระจําเมอืง, ศาลาวา่การเมอืง และทา่เรือเมอืงเก่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Dolmen Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ทอรม์นิา - เซฟาล ู- ปาแลรโ์ม อากรเิจนโต - มอนเรอาเล - ปาแลรโ์ม

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางเพอื ขนึเรอืเฟอรร์ ีขา้มสู ่เมอืงปอซซาโล

06.30 น.
เรือเฟอรร์ีออกจากทา่เรือ มุ่งหนา้สู ่เมอืงปอซซาโล

08.00 น.
เรือเฟอรร์ีเดนิทางถงึ เมอืงปอซซาโล

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเปียซซา อารเ์มรนิา (Piazza Armeria) (ระยะทาง 131 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชวัโมง) 

นําทา่นเขา้ชม คฤหาสนข์นุนางโรมนั (Roman Villa Del Casale) อดตีบา้นพักตากอากาศของขนุนางโรมันสมัยกอ่น
ซงึสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี4 จดุเดน่ของทนีีคอืฝาผนังและพนืทางเดนิทปีระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะโมเสค
มกีารไลแ่สงสทํีาใหภ้าพมมีติอิย่างน่าอัศจรรยแ์ละยังไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอนเรอาเล (Monreale) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.20 ชวัโมง) 

นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ทไีดรั้บการยกย่องวา่เป็นสดุยอดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทนแ์หง่หนงึของโลก
สรา้งขนึโดยกษัตรยิว์ลิเลยีมท ี2 ผูป้กครองดนิแดนซซิลิ ีในชว่งปี ค.ศ. 1060 ภายในวหิารทา่นจะไดพ้บกับความอลังการของโมเสคทอง
ซงึวา่กันวา่ใชท้องในการประดับประดาทังหมด 2,200 กก.เลยทเีดยีว นับเป็นโบสถโ์มเสคทใีหญ่อันดับ 2 ของโลก
รองจากโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียทตีรุก ีและทน่ีาอัศจรรยค์อื โมเสคทเีห็นทังหมดนีใชเ้วลาสรา้งแค ่8 ปีเทา่นัน 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปาแลรโ์ม (Palermo) (ระยะทาง 15 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 20 นาท)ี เมอืงหลวงของแควน้ปกครองตนเองซซิลิี
ซงึเป็นเกาะใหญ่ปลายรองเทา้บทูของอติาล ีมปีระวัตติอ่เนืองยาวนานกวา่ 4,000 ปี
เป็นจดุยุทธศาสตรสํ์าคัญแหง่หนงึของยุโรปจงึตกเป็นเป้าหมายของการยดึครองจากชนชาตทิมีอํีานาจเขม้แข็งในชว่งเวลาตา่งๆเรมิตังแตก่รีก โรมัน
คารเ์ทธ อาหรับ นอรมั์ง เยอรมัน ฝรังเศส และสเปน
แตล่ะชาตผิลัดเปลยีนหมุนเวยีนกันเขา้มาปกครองดนิแดนนีขณะเดยีวกันก็ไดนํ้าเอาศลิปวัฒนธรรมของตนเขา้มาดว้ย
เกาะนีจงึมสีถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทหีลากหลายผสมผสานกันหากแตล่งตัว นอกจากนียังอุดมไปดว้ยความงามทางธรรมชาต ิของทังชายหาด
ทะเล และภเูขาไฟ ดว้ยความทอียู่หา่งไกลทา่นจะสามารถสมัผัสถงึความเป็นอติาเลยีนดังเดมิ
อย่างทหีาไม่พบอกีแลว้ตามเมอืงใหญ่ในอติาลภีาคพนืทวปี



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Astoria Palace Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ปาแลรโ์ม - เซฟาล ู- ทอรม์นิา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นถ่ายรูปกับ Palazzo dei Normanni อดตีราชวังของกษัตรยิน์อรแ์มน ปัจจบัุนใชเ้ป็นสภาทอ้งถนิประจําเมอืง 

นําทา่นชม น้าํพ ุFontana della Vergogna น ้าํพแุกะสลักสไตลเ์รเนอซองสซ์งึสงัทําจากฟลอเรนซ ์

นําทา่นชม Cappella Palatina โบสถส์ว่นพระองคข์องกษัตรยิโ์รเจอรท์ ี2 พระราชาซงึเคยไดช้อืวา่มฐีานะล่าํซําทสีดุในยุโรป
โดยโบสถนี์ยังถอืเป็นตน้แบบของวหิาร Monreale ทสีรา้งขนึในอกี 40 ปีใหห้ลังดว้ย
หลังคาโดมประดับดว้ยโมเสคทองรูปพระเยซแูละเทวดาทังแปด 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซฟาล ู(Cefalu) (ระยะทาง 99 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชวัโมง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงเซฟาล ู(Cefalu) เมอืงทางตอนเหนือของเกาะซซิลิ ีในจังหวัดปาแลรโ์ม เป็นเมอืงทไีดช้อืวา่มหีาดทรายทสีวยงาม
ทอดผา่นบา้นเรือนรมิชายหาด ทสีรา้งไลร่ะดับขนึไปตามแนวเขา นับเป็นอกีหนงึทัศนียภาพทสีวยงามของเกาะซลิี
ใหท้า่นไดแ้วะถ่ายรูปบนหาดเซฟาล ูอันเป็นอกีหนงึชายหาดทสีวยงามและตดิอันดับของเกาะซซิลิ ี

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทอรม์นิา (Taormina) (ระยะทาง 232 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Villa Esperia Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ทอรม์นิา - เมสซนิา - โคเซนซา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นชม เมอืงทอรม์นิา (Toarmina)  เมอืงตังอยู่บนเนนิเขาชายทะเลงดงามดังภาพวาดทมีฉีากหลังเป็นภเูขาไฟ
เอ็ดน่าทยัีงคกุรุ่นอยู่ไดช้อืวา่เป็นเมอืงทสีวยทสีดุบนเกาะซซิลิี

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคอรโ์ซ อมัเบอรโ์ต ้(Corso Umberto) ถนนสายหลักของเมอืง อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิง โดยสองขา้งทางมรีา้นอาหาร
รา้นขายของฝาก และสนิคา้พนืเมอืงมากมาย 

นําทา่นเขา้ชม โรงละครกรกี (Greek Theatre) สรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี3 กอ่นครสิตกาล
เป็นโรงละครกรีกทตัีงอยู่บนจดุทดีทีสีดุในบรรดาโรงละครกรีกทังหมดทมีอียู่ในโลก ดา้นหลังเป็นววิของเมอืงทอรม์น่ิาบนไหลเ่ขา ทะเลไอโอเนียน
และภเูขาไฟเอ็ดน่า โรงละครกรีกแหง่นียังคงถูกใชง้านในชว่งฤดรูอ้น โดยเป็นหนงึในสถานทจัีดเทศกาลงานศลิปะนานาชาตขิองเมอืงทมีชีอืวา่
ทอรม์น่ิา อารเ์ต ้

นําทา่นแวะถ่ายรูป วหิารซานนโิคลา (Cathedral of San Nicola) ตังอยู่ใจกลางเมอืงเทอรม์นิา สรา้งขนึในสมัยยุคกลางศตวรรษท ี13



สไตลบ์าร็อก โดยชาวสวาเบยีน ดา้นหนา้คอื น ้าํพ ุ“Baroque Fountain” อสิระใหท้า่นชมเมอืง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวลิลา ซานจโิอวาน ี(Villa San Giovanni) เพอืนังเรือเฟอรร์ี ขา้มสู ่เกาะซซิลิ ี(Sicily) เกาะสวรรคข์องคนอติาลี
เป็นเกาะทตัีงอยู่ทางใตข้องประเทศในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทมีปีระวัตติอ่เนืองยาวนานกวา่ 4,000 ปี
เป็นเกาะทใีหญ่ทสีดุของประเทศอติาลแีละทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน มชีอ่งแคบเมสซนีาคันระหวา่งตัวเกาะกับแผน่ดนิใหญ่อติาลี
บนเกาะมภีเูขาไฟเอตนาสงู 3,320 เมตรเป็นจดุทสีงูทสีดุของเกาะ มปีระชากรอาศัยอยู่บนเกาะกวา่ 5 ลา้นคน
ซงึทังเกาะยังมฐีานะเป็นแควน้ปกครองตนเองซซิลิี

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคเซนซา (Cosenza) (ระยะทาง 177 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เป็นเมอืงทางใตข้องอติาลี
ตรงบรเิวณทแีม่น ้าํบเูซนโตกับแม่น ้าํกราตสิไหลมาบรรจบกัน เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโคเซนซา มสีถาบันโคเซนเทยีน (Cosentian Academy)
ทถีอืเป็นสถานศกึษาดา้นปรัชญาและวรรณคดแีหง่แรกทกีอ่ตังในอติาลแีละในยุโรป (ค.ศ. 1511) ปัจจบัุนเมอืงยังคงเป็นศนูยก์ลางวัฒนธรรม
มพีพิธิภัณฑ ์โรงละคร หอ้งสมุดอยู่หลายแหง่ 

นําทา่นเทยีวชม เมอืงโคเซนซา อกีหนงึเมอืงเกา่และเมอืงสวยแหง่อติาลใีต ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Italiana Hotel Cosenza ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
เมทารา - อลัเบอโรเบลโล

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาเทรา (Matera) (ระยะทาง 203 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)
อกีหนงึเมอืงทอ่งเทยีวทมีคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร ์ซงึตังอยู่ในแควน้บาซลีกีาตา (Basilicata) หนงึใน 20 แควน้ของประเทศอติาลี
ตัวเมอืงตังอยู่เหนือหบุเขาทมีแีม่น ้าํสายเล็กๆไหลผา่น เมอืเดนิเขา้มาภายในตัวเมอืงจะไดพ้บกับถนนสายเล็กๆทปีดูว้ยหนิ
ทตีลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนอันแสนเกา่แก ่เป็นเมอืงทไีดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงใตด้นิ หรือ เมอืงมนุษยถ์ ้าํ นันเอง
จนกระทังในปี 1993 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก สําหรับนครถ ้าํโบราณ Sassi di Matera เป็นแหลง่อารยธรรมเกา่แกท่มีอีายุกวา่
9,000 ปี นําทา่นเทยีวชมความสวยงามแปลกตาของนครถ ้าํแหง่นี พรอ้มเก็บภาพความสวยงามของลักษณะภมูปิระเทศอันแปลกตาของ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอลัเบอโรเบลโล (Alberobello) (ระยะทาง 67 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงเล็กๆทตัีงอยู่ในจังหวัด Bari
แควน้ปเูกลยี (Puglia) ประเทศอติาล ีเป็นหมู่บา้นหนิปนูของชมุชนโบราณ ทชีอืวา่ Trulli นําทา่นชมความสวยงามของหมู่บา้นหนิปนู
หลังคาทรงกลวย หรือยอดกลมจงึสง่ผลใหห้มู่บา้นแหง่นีมคีวามสวยงามแปลกตามาก
องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้มอืงนีเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1996
อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศของหมู่บา้นโบราณสขีาวแปลกตาทยีากจะพบเห็นในอติาลี
แตยั่งคงอนุรักษ์ไดอ้ย่างดเียียม ณ เมอืงแหง่นี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
La chiusa di chietri Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
เมอืงบารี



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาร ี(ระยะทาง 66 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงทอียู่ใกลก้ับทะเลเอเดรียตกิ จนไดรั้บสมญานามวา่
“แคลฟิอรเ์นยีตอนใตข้องอติาล”ี เป็นเมอืงทมีคีวามเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นการคา้
เป็นศนูยก์ลางการเดนิเรือและศนูยก์ลางของอาณาจักรไบแซนไทนท์างตอนใตข้องอติาล ีเป็นเมอืงทมีคีวามเจรญิรุ่งเรืองทางศาสนา
เนืองดว้ยเซนตน์โิคลัสมาจารกิแสวงบญุทเีมอืงนี ในสมัยสงครามโลกครังท ี2 เมอืงไดถู้กทําลายดว้ยระเบดิไดนามกิ
และไดทํ้าการบรูณะสรา้งเมอืงขนึใหม่ ปัจจบัุนจงึเห็นบา้นเรือนททัีนสมัยอยู่เป็นจํานวนมาก
แตยั่งคงสามารถเห็นซากความเจรญิในอดตีทยัีงคงเหลอืไว ้

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทซูโว (Svevo Castle) ซงึเป็นปราสาททแีสดงใหเ้ห็นถงึอํานาจมดื (Dark Symbol of Power)
ตัวปราสาทสรา้งขนึในศลิปะแบบนอรแ์มน-สวาเบยีน ระหวา่งปี 1501-1523 โดย อซิเบลแหง่อารากอน และ โบนา สฟอรซ์า เจา้หญงิแหง่บารี
สรา้งขนึเพอืแสดงใหเ้ห็นถงึความยงิใหญ่ของจักรวรรดโิรมันในอดตี

เทยีง
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิบารี

15.25 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิบาร ีสู ่สนามบนิอสิตนับูล โดยเทยีวบนิท ีTK1446

19.25 น.
เดนิทางมาถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลยีนเครือง อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงใน DUTY FREE SHOP
ภายในสนามบนิแหง่ใหม่ของอสิตันบลูซงึมขีนาดใหญ่มาก และมรีา้นคา้ใหเ้ลอืกซอืของมากมาย

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

01.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK68 ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง (สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค่าํ และ
อาหารเชา้)

15.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ติาล ีมอลตา ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 18:17 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์ติาล ีมอลตา ยโุรป

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิTK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ท่าน)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ภาษีในประเทศอติาล,ี มอลตา้

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานที

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่วซีา่เชงเกน้อติาล  ี(ประมาณ 2,800 บาท **อตัราคา่วซีา่อาจเปลยีนแปลงได ้ขนึกบัอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ)

• คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1 : สํารองทนีงัจา่ย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 75-100% ของคา่ทัวร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน)

• ***ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

• ***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม***



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง
(หากจาํนวนลูกคา้ในคณะไมถ่งึ 15 ทา่น ราคาทวัร ์เพมิทา่นละ 3,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด



เอกสารประกอบการขอวซีา่ (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วนัทาํการ)

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

•  สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษิทัทวัรฯ์
เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในชว่งททีา่นจะเดนิทางมาดว้ย
(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ)
• หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทเีหลอือายกุารใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป และมหีนา้สาํหรบัตดิวซีา่ อยา่งนอ้ย 3 หนา้
หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 นวิ 2 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6
เดอืน...สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาใบมรณะบัตร

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี



• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่
ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)

• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)

• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ

• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)
• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)

• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
15 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 7 วันกอ่นยนืวซีา่)

• ************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านัน *************

หมายเหต ุ:
• หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank
statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชบีัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย

• หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี

- หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่ 
- สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
• หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย) 
- กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั
• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน 
- หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 1 และ 2 (สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)

*** ทางสถานทูตไมใ่หด้งึเลม่พาสปอรต์ในทุกกรณ ีหากลูกคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทางในชว่งทยีนืวซีา่กรุป๊
ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยนืวซีา่เดยีวเทา่นนั โดยถา้เดนิทางเป็นครอบครวั หากมบีคุคลในครอบครวัคนใดคนหนงึจาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีว
คนในครอบครวัครวัทเีหลอืจาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีวดว้ยเชน่กนั ***
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