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Code: IE04-ITA-MLA-SICILY-S.ITALY-10TK-APR-AUG-89-MN0205 

10 วนั มอลตา้ – ซซิลิ ี– อติาลใีต ้

 

 

 เมษายน – สงิหาคม 2563 

เร ิม่ตน้…. 89,900 บาท  

(ไมร่วมวซีา่เชงเกน้ แตร่วมทปิทกุอยา่งแลว้) 

บาร ี– อลัเบอโรเบลโล (Unesco) – มาเทรา – โคเซนซา – เมสซนิา – ทอรม์นิา – เซฟาล ู– ปาแลรโ์ม – มอนเรอาเล  

เปียซซา อารเ์มรนิา – ปอซซาโล – เซนตจ์เูลยีน – วัลเลตตา – มารซ์กัลอกก ์– เกาะโกโซ– ราบตั 

ราคาทวัร ์89,900 บาท :  27 เม.ย.-6 พ.ค.2563 / 22-31 พ.ค. 2563 / 

  19-28 ม.ิย. 2563/ 23 ก.ค. – 1 ส.ค. 2563 / 7-16 ส.ค. 2563 
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10 วัน มอลตา้ – ซซิลิ ี– อติาลใีต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร 

 

18.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรอื 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.30 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งบนิ  

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – บาร ี– อลัเบอโรเบลโล 

 

04.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู (IST) ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 (กระเป๋าเชค็ทรไูปเมอืงบาร ีประเทศอติาล)ี  

06.35 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิบาร ี(BRI) โดยเทีย่วบนิ TK1445 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช.ม.) 

07.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิบาร ีประเทศอติาล ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าท่านเที่ยวชม เมืองบารี (ประเทศอติาลี) เมืองที่อยู่ใกลก้ับทะเลเอเดรียตกิ จนไดรั้บสมญานามว่า

“แคลฟิอรเ์นียตอนใตข้องอติาล”ี เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ เป็นศูนยก์ลางการเดินเรอื

และศนูยก์ลางของอาณาจักรไบแซนไทนท์างตอนใตข้องอติาล ี เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางศาสนา 

เนือ่งดว้ยเซนตน์โิคลัสมาจารกิแสวงบญุทีเ่มอืงนี ้ ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เมอืงไดถ้กูท าลายดว้ยระเบดิ
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ไดนามกิ  และไดท้ าการบูรณะสรา้งเมอืงขึน้ใหม ่ปัจจุบันจงึเห็นบา้นเรอืนทีท่ันสมัยอยูเ่ป็นจ านวนมาก  แต่

ยังคงสามารถเห็นซากความเจรญิในอดตีทีย่ังคงเหลอืไว ้น าท่านเขา้ชมปราสาทซโูว (Svevo Castle) ซึง่

เป็นปราสาททีแ่สดงใหเ้ห็นถงึอ านาจมดื (Dark Symbol of Power) ตัวปราสาทสรา้งขึน้ในศลิปะแบบนอร์

แมน-สวาเบยีน ระหว่างปี 1501-1523 โดย อซิเบลแห่งอารากอน และ โบนา สฟอรซ์า เจา้หญงิแห่งบาร ี

สรา้งขึน้เพื่อแสดงใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่ของจักรวรรดโิรมันในอดีต น าท่านเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ

ปราสาททีม่ป้ีอมปราการลอ้มโดยรอบ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอัลเบอโรเบลโล (Alberobello) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูใ่นจังหวัด Bari แควน้ปเูกลยี (Puglia) ประเทศอติาล ีเป็นหมูบ่า้นหนิปูนของ

ชมุชนโบราณ ทีช่ ือ่วา่ Trulli น าทา่นชมความสวยงามของหมูบ่า้นหนิปนู หลังคาทรงกลวย หรอืยอดกลมจงึ

สง่ผลใหห้มู่บา้นแห่งนี้มคีวามสวยงามแปลกตามาก องคก์ารยูเนสโก ไดป้ระกาศใหเ้มอืงนี้เป็นเมอืงมรดก

โลกทางวัฒนธรรมในปี 1996 อสิระใหท้่านไดม้เีวลาเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศของหมู่บา้น

โบราณสขีาวแปลกตาทีย่ากจะพบเห็นในอติาล ีแตย่งัคงอนุรักษ์ไดอ้ยา่งดเียีย่ม ณ เมอืงแหง่นี ้

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเ้า้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั La Chiusa Di Chietri Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 



Page 4 of 19 

 
 

 
 

วนัทีส่าม อลัเบอโรเบลโล – มาเทรา – โคเซนซา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมาเทรา (Matera) ระยะทาง 67 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง  อกีหนึง่

เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ตัง้อยูใ่นแควน้บาซลีกีาตา (Basilicata) หนึง่ใน 20 

แควน้ของประเทศอติาล ีตวัเมอืงตัง้อยูเ่หนอืหบุเขาทีม่แีมน่ ้าสายเล็กๆไหลผา่น เมือ่เดนิเขา้มาภายในตัว

เมอืงจะไดพ้บกบัถนนสายเล็กๆทีป่ดูว้ยหนิ ทีต่ลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนอนัแสนเกา่แก ่

เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงใตด้นิ หรอื เมอืงมนุษยถ์ ้า น่ันเอง จนกระทั่งในปี 1993 องคก์าร

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ส าหรับนครถ ้าโบราณ Sassi di Matera เป็นแหลง่อารยธรรมเกา่แกท่ีม่ ี

อายกุวา่ 9,000 ปี น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามแปลกตาของนครถ ้าแหง่นี ้พรอ้มเก็บภาพความสวยงาม

ของลักษณะภมูปิระเทศอนัแปลกตาของเมอืงนี้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคเซนซา (Cosenza) ระยะทาง 203 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง  เป็น

เมอืงทางใตข้องอติาล ีตรงบรเิวณทีแ่ม่น ้าบูเซนโตกับแม่น ้ากราตสิไหลมาบรรจบกัน เป็นเมอืงหลวงของ

จังหวัดโคเซนซา มสีถาบันโคเซนเทยีน (Cosentian Academy) ทีถ่อืเป็นสถานศกึษาดา้นปรัชญาและ

วรรณคดแีห่งแรกทีก่อ่ตัง้ในอติาลแีละในยโุรป (ค.ศ. 1511) ปัจจุบันเมอืงยังคงเป็นศูนยก์ลางวัฒนธรรม มี

พพิธิภณัฑ ์โรงละคร หอ้งสมดุอยูห่ลายแหง่ น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโคเซนซา อกีหนึง่เมอืงเกา่และเมอืงสวย

แหง่อติาลใีต ้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

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%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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น าทา่นเ้า้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Italiana Hotels Cosenza / Europa Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ โคเซนซา – เมสซนิา – ทอรม์นิา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวลิลา ซานจโิอวาน ี(Villa San Giovanni) เพือ่น่ังเรอืเฟอรร์ี ่ขา้มสูเ่กาะซซิลิ ี(Sicily) 

เกาะสวรรคข์องคนอติาล ีเป็นเกาะทีต่ัง้อยูท่างใตข้องประเทศในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทีม่ปีระวัตติ่อเนื่อง

ยาวนานกว่า 4,000 ปี  เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศอติาลแีละทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน มีชอ่งแคบเมสซี

นาคั่นระหว่างตัวเกาะกับแผ่นดนิใหญ่อติาล ีบนเกาะมีภเูขาไฟเอตนาสงู 3,320 เมตรเป็นจุดทีส่งูทีส่ดุของ

เกาะ มปีระชากรอาศัยอยูบ่นเกาะกวา่ 5 ลา้นคน ซึง่ทัง้เกาะยงัมฐีานะเป็นแควน้ปกครองตนเองซซิลิ ี

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทอรม์นิา (Toarmina) ระยะทาง 52 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท ีเมอืงตัง้อยูบ่น

เนนิเขาชายทะเลงดงามดังภาพวาดทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาไฟเอ็ดน่าทีย่ังคุกรุ่นอยู่  ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงที่

สวยทีส่ดุบนเกาะซซิลิ ีน าท่านเดนิทางสู ่ถนนคอรโ์ซ อัมเบอรโ์ต ้(Corso Umberto) ถนนสายหลักของ

เมอืง อสิระใหท้่านได ้     ชอ้ปป้ิง โดยสองขา้งทางมรีา้นอาหาร, รา้นขายของฝากและสนิคา้พืน้เมอืง

มากมาย น าท่านเขา้ชมโรงละครกรกี (Greek Theatre) สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่3 กอ่นครสิตกาล  เป็น

โรงละครกรกีทีต่ัง้อยู่บนจุดทีด่ทีีส่ดุในบรรดาโรงละครกรกีทัง้หมดทีม่อียูใ่นโลก  ดา้นหลังเป็นววิของ

เมอืงทอรม์น่ิาบนไหลเ่ขา ทะเลไอโอเนยีน และภเูขาไฟเอ็ดน่า โรงละครกรกีแหง่นีย้งัคงถกูใชง้านในชว่ง

ฤดรูอ้น โดยเป็นหนึง่ในสถานทีจั่ดเทศกาลงานศลิปะนานาชาตขิองเมอืงทีม่ชี ือ่วา่ ทอรม์น่ิา อารเ์ต ้

 

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/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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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเ้า้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Villa Esperia Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ทอรม์นิา – เซฟาล ู– ปาแลรโ์ม  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซฟาลู (Cefalu) ระยะทาง 232 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง เมอืง

ทางตอนเหนือของเกาะซซิลิี ในจังหวัดปาแลร์โม เป็นเมอืงที่ไดช้ือ่ว่ามหีาดทรายที่สวยงาม ทอดผ่าน

บา้นเรอืนรมิชายหาด ทีส่รา้งไล่ระดับขึน้ไปตามแนวเขา นับเป็นอกีหนึง่ทัษนียภาพทีส่วยงามของเกาะซลิ ี

ใหท้า่นไดแ้วะถา่ยรปูบนหาดเซฟาล ูอนัเป็นอกีหนึง่ชายหาดทีส่วยงามและตดิอนัดับของเกาะซซิลิ ี

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปาแลรโ์ม (Palermo) ระยะทาง 98 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง เมอืงหลวง

ของแควน้ปกครองตนเองซซิลิ ี ซึง่เป็นเกาะใหญ่ปลายรองเทา้บทูของอติาล ีมปีระวัตติ่อเนื่องยาวนานกว่า 

4,000 ปี เป็นจุดยทุธศาสตรส์ าคัญแห่งหนึง่ของยุโรปจงึตกเป็นเป้าหมายของการยดึครองจากชนชาตทิีม่ ี

อ านาจเขม้แข็งในชว่งเวลาต่างๆเริม่ตัง้แต่กรกี โรมัน คารเ์ทธ อาหรับ นอรม์ัง เยอรมัน ฝร่ังเศส และสเปน 

แต่ละชาตผิลัดเปลีย่นหมนุเวยีนกันเขา้มาปกครองดนิแดนนี้ขณะเดยีวกันก็ไดน้ าเอาศลิปวัฒนธรรมของตน

เขา้มาดว้ย เกาะนี้จงึมสีถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทีห่ลากหลายผสมผสานกันหากแต่ลงตัว นอกจากนี้ยัง

อุดมไปดว้ยความงามทางธรรมชาต ิของทัง้ชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ดว้ยความทีอ่ยู่ห่างไกลท่านจะ

สามารถสมัผัสถงึความเป็นอติาเลยีนดัง้เดมิ อยา่งทีห่าไมพ่บอกีแลว้ตามเมอืงใหญ่ในอติาลภีาคพืน้ทวปี น า

ท่านถ่ายรูปกับ Palazzo dei Normanni อดตีราชวังของกษัตรยิน์อรแ์มน ปัจจุบันใชเ้ป็นสภาทอ้งถิน่ประจ า

เมอืง น าทา่นแวะถ่ายรูป Cappella Palatina โบสถส์ว่นพระองคข์องกษัตรยิโ์รเจอรท์ี ่2 พระราชาซึง่เคยได ้

ชือ่วา่มฐีานะล ่าซ าทีส่ดุในยโุรป โดยโบสถน์ีย้งัถอืเป็นตน้แบบของวหิาร Monreale ทีส่รา้งขึน้ในอกี 40 ปีให ้

หลังดว้ย หลังคาโดมประดับดว้ยโมเสคทองรูปพระเยซแูละเทวดาทัง้แปด น าท่านชม น ้าพุ Fontana della 

Vergogna น ้าพแุกะสลักสไตลเ์รเนอซองสซ์ ึง่สัง่ท าจากฟลอเรนซ ์

 

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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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นเ้า้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั NH Palermo Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีห่ก ปาแลรโ์ม – มอนเรอาเล – เปียซซา อารเ์มรนิา – ปอซซาโล – วลัเลตตา (มอลตา้ พกัคา้ง 3 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเขา้ชมมหาวหิารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ที่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสุดยอดของ

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์แห่งหนึ่งของโลก สรา้งขึน้โดยกษัตรยิว์ลิเลียมที่ 2 ผูป้กครองดนิแดนซซิลิ ี

ในชว่งปี ค.ศ. 1060 ภายในวหิารท่านจะไดพ้บกับความอลังการของโมเสคทอง ซึง่ว่ากันว่าใชท้องในการ

ประดับประดาทัง้หมด 2,200 กก.เลยทเีดยีว นับเป็นโบสถโ์มเสคทีใ่หญ่อันดับ 2 ของโลก  รองจากโบสถ์

เซนตโ์ซเฟียทีต่รุก ีและทีน่่าอศัจรรยค์อื โมเสคทีเ่ห็นทัง้หมดนี้ใชเ้วลาสรา้งแค่ 8 ปีเท่านัน้ ไดเ้วลาน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงเปียซซา อารเ์มรนิา (Piazza Armeria) ระยะทาง 168 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าท่านเขา้ชมคฤหาสน์ขนุนางโรมัน (Roman Villa Del Casale) อดตีบา้นพักตากอากาศของขนุนางโรมัน

สมัยกอ่น ซึง่สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่4 จุดเด่นของทีน่ี่คอืฝาผนังและพืน้ทางเดนิทีป่ระดับประดาไปดว้ย

งานศลิปะโมเสค มกีารไล่แสงสที าใหภ้าพมมีติอิยา่งน่าอัศจรรยแ์ละยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยเูนสโกอกีดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปอซซาโล (Pozzallo) เพือ่ขึน้เรอืเฟอรร์ีข่า้มสู่

เกาะมอลตา้ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

19.30 น. เรอืเฟอรร์ีอ่อกจากทา่เรอื มุง่หนา้สูเ่กาะมอลตา้ 

21.15 น. เรอืเฟอรร์ีเ่ดนิทางถงึมอลตา้ 

 

น าทา่นเ้า้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Golden Tulip Vivaldi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีเ่จ็ด วลัเลตตา - มารซ์กัลอกก ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเทีย่วชมเมอืงเกา่ 3 เมอืงแห่งเกาะมอลตา้ อันไดแ้ก ่เมอืงคอสปิคัว (Cospicua), เมอืงแซงเกลยี 

(Senglea) และเมอืงวทิทอรโิอซา (Vittoriosa) ซึง่เป็นเมอืงที่ไดม้สีรา้งก าแพงป้อมปราการโอบลอ้ม

โดยรอบ น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์เชน่ ป้อมปราการโบราณ, โบสถป์ระจ าเมอืง

, ศาลาวา่การเมอืง และทา่เรอืเมอืงเกา่  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นชมเมอืงหลวงของสาธารณรัฐมอลตา้ ซึง่ไดต้ัง้ชือ่เมอืงตามชือ่ของ Jean Parisot De La Valetta ผู ้

ซ ึง่สามารถป้องกนัการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี 1565 เมอืงวัลเลตตาไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1980 น าท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) สวนสวยทีค่รัง้

หนึง่เคยเป็นสถานทีส่ว่นบคุคล แตภ่ายหลังไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไป

ดว้ย Upper Barracca และ Lower Barracca ในสว่น Upper นัน้ไดส้รา้งขึน้ในปี 1661 โดยอัศวนิชาวอติา

เลยีน จากบรเิวณสวนจะเห็นววิของอ่าวแกรนด์ฮารเ์บอร์ไดช้ัดเจน น าท่านเขา้ชมวหิารเซนตจ์อห์น (St. 

John’s Cathedral) สรา้งโดยอศัวนิ เซนตจ์อหน์เพือ่มอบเป็นเกยีรตแิกผู่อ้ปุถัมภเ์หล่าอัศวนิทัง้หลาย ความ

พเิศษของวหิารแห่งนี้คือการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศลิปินชาวมอลตา้ในช่วงศตวรรษที ่16 

จากนัน้ ชม AUBERGE DE CASTILLE อาคารทีม่คีวามสงา่งามและใหญโ่ตทีส่ดุแหง่หนึง่ ในเมอืงวัลเลตตา 

ตัง้อยูบ่นจุดทีส่งูทีส่ดุของคาบสมทุรซึง่ถูกออกแบบใหเ้ป็นสถานทีห่รูหราทีส่ดุ ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่ านักของ

นายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐมอลตา้ สรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 1574 โดยสถาปนิกชาวมอลตา้ชือ่ 

GIROLAMO CASSAR และมกีารสรา้งบูรณะใหม่อกีครัง้ในปี 1741 น าท่านเขา้ชมพระราชวังแกรนด์

มาสเตอร ์(Grand Master Palace) อดตีพระราชวังยคุศตวรรษที ่16 ถอืครองโดย อสุตาจโิอ ้เดล มอนเต ้
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ญาติคนสนิทของผูค้รองแควน้มอลตา้นาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้แรกเริ่มเดิมทีถูกใชเ้ป็นสถานที่

บัญชาการรบของอัศวนิในยุคนัน้ และภายหลังเสร็จสิน้สงคราม ไดถู้กต่อเตมิเป็นพระราชวัง แต่แลว้ถูก

โอนยา้ยเปลีย่นมอืเป็นสถานทีพ่ านักของผูป้กครองจากประเทศองักฤษในชว่งศตวรรษที ่19 และกลับมาถอื

ครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลังประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และในปัจจุบันถูกใชเ้ป็นอาคารรัฐสภา

แหง่มอลตา้ สถานทีท่ างานของประธานาธบิดแีห่งมอลตา้ ภายในตัวอาคารตกแต่งแบบนโิอคลาสสคิ และ

เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมในบางสว่นทีจั่ดแสดงเป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับจัดแสดงเรือ่งราวประวัตศิาสตรแ์ละ

ยทุโธปกรณ์ของอศัวนิในอดตี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นเ้า้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Golden Tulip Vivaldi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีแ่ปด เกาะ โกโซ   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสูเ่กาะโกโซ (Gozo Island) คอือกีหนึง่จุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

ของประเทศมอลตา้ โดยเกาะนัน้ตัง้อยูใ่นเขตทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน (Mediterranean Sea)  เป็นอกีหนึง่

เกาะในต านาน ทีบ่างครัง้มกัเรยีกวา่ เกาะแหง่คาลปิโซ ่( Isle of Calypso)  โดยคาลปิโซเ่ป็นธดิาแห่งทอ้ง

ทะเล ในต านานกรกี และเป็นบตุรขีองเทพแอตลาส เผา่ไททัน นางอาศัยอยูใ่นเกาะแห่งความฝัน(Mythical 

Island) ซึง่อยูท่ี ่Ogygia ในทะเลไอโอเนียน ปัจจุบันเกาะโกโซ เป็นเกาะทีม่คีวามงดงามทางธรรมชาตมิา
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แห่งหนึง่ของหมูเ่กาะมอลตา้ เป็นอกีหนึง่จุดหมายปลายทางยอดนยิมของเหล่านักด าน ้า น าท่านเทีย่วชม

และถา่ยรปูกบักงัหันลม Ta Kola และถา่ยรปูกบัถ ้าคาลปิโซ (Calypso Cave) จากนัน้น าทา่นเขา้ชมวหิารกนั

ตจิา (Ggantija Temples) อกีหนึง่วหิารเก่าแก ่ทีปั่จจุบันไดรั้บการบรรจุไวใ้นรายชือ่ของมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1980โดยวิหารถูกสรา้งขึน้จากหนิขนาดใหญ่และถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์หนิใหญ่ ที่สามารถ

ยอ้นกลับไปในยคุสมัยหนิใหม ่(3600-2500 BC) เชือ่กันว่าเป็นวหิารทางศาสนาทีม่คีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุ

แหง่ถงึของโลกอกีดว้ย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

 

 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการวคิตอเรยี (Victoria Fortress) ทีต่ัง้ขึน้ตามพระนามของสมเด็จพระราชนิี

วคิตอเรยีแหง่องักฤฤษ ในโอกาสเฉลมิฉลองการครองราชยค์รบรอบ 25 ปี จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่

แหง่เกาะโกโซ พรอ้มเก็บภาพความสวยงามทัง้ธรรมชาตแิละหมูอ่าคารบา้นเรอืนโรมันโบราณทีย่ังคงความ

สวยงาม จวบจนปัจจุบัน อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านชมวหิารทาพนูิ (Ta Pinu 

Cathedral) วหิารโรมันคาธอลกิสซ์ ึง่ตัง้อยู่บรเิวณใกลห้นา้ผา ในอดตีเป็นเพยีงโบสถ์หนิขนาดเล็กยุค

ศตวรรษที ่15 และถูกต่อเตมิและสรา้งขึน้ใหมใ่นชว่งปี ค.ศ.1922-1932 แบบสไตลน์ีโอโรแมนตคิ ดา้นใน

โบสถป์ระดับดว้ยภาพโมเสคจ านวน 6 ภาพ และกระจกสจี านวน 76 บาน และมหีอระฆงัสงู 61 เมตร นับเป็น

อกีหนึง่โบสถท์ีม่คีวามส าคัญของครสิตจักร เนือ่งจากพระสนัตะปาปามาเยอืนถงึ 2 ท่าน ซึง่โป๊ปจอหน์ปอล

ที ่2 เคยเสด็จมาเยือ่เมือ่ปี ค.ศ.1990 และ โป๊ปเบเนดกิตท์ี ่14 มาเยอืนเมือ่ปี ค.ศ. 2010 และไดม้อบ

กหุลาบสทีอง หรอื โกลเดน้โรส (Golden Rose) สญัลักษณ์แหง่ความศักดิส์ทิธิไ์ว ้ณ โบสถแ์หง่นี ้

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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น าทา่นเ้า้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Golden Tulip Vivaldi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 

 

วนัทีเ่กา้  ลอ่งเรอื – ราบตั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นลอ่งเรอืชมทัศนยีภาพความสวยงามของเกาะมอลตา้ น าทา่นถา่ยรปูกบัถ ้าบลกูรอตโต (Blue Grotto) 

แหง่เกาะมอลตา้ จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัหนา้ผาดงิล ี(Dingli Cliff) อกีหนึง่ผางามแหง่เกาะมอลตา้   

 (การลอ่งเรอืขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากอากาศไมเ่อือ้อ านวย ทางบรษัิทฯ จะจัดกจิกรรมอืน่ทดแทน) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงราบัต (Rabat) เมอืงส าคัญในอดตีของมอลตา้และเป็นแหล่งส าคัญของมรดกทาง

วัฒนธรรมแห่งมอลตา้อกีดว้ย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถเ์ซนตป์อล (St Paul Cathedral) อันเป็นสถานที่

กล่าวไดว้่าเป็นจุดเริม่ตน้ของครสิเตยีนในเกาะมอลตา้ ทีซ่ ึง่อัครสาวกเซนตป์อล ไดเ้คยมาพักเมือ่เดนิทาง

มาถงึเกาะมอลตา้ จากนัน้น าท่านเขา้ชมวลิลาโรมัน หรอื คฤหาสน์ของขนุนางโรมันโบราณ (Roman Villa) 

และ พพิธิภัณฑโ์รมัน (Museum of Roman Antiquities) ซึง่ไดจั้ดแสดงขา้วของเครือ่งใช ้ตลอดจนหอ้ง

ตา่งๆของขนุนางโรมนัทีม่าพ านักอยูบ่นเกาะมอลตา้ในอดตี 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมอลตา้ 

18.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมอลตา้ สู ่สนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK1372 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.20 

ชม.) 

 บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

22.15 น. เดนิทางมาถงึกรงุอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

01.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน มอลตา้ – ซซิลิ ี– อติาลใีต ้

ราคาทวัร ์89,900 บาท :  27 เม.ย.-6 พ.ค.2563 / 22-31 พ.ค. 2563 / 

  19-28 ม.ิย. 2563/ 23 ก.ค. – 1 ส.ค. 2563 / 7-16 ส.ค. 2563 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  เม.ย. – ส.ค. 2563 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 89,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 12,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 86,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 110,000 

 (   เอา    เครือ่งบนิหักออก BKK-BRI//MLA-BKK) 24,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่7 พฤศจกิายน 2563) ** 

้อ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 

กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิTK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 
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 คา่ภาษีในประเทศอติาล,ี มอลตา้ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่วซีา่เชงเกน้อติาล ี (ประมาณ 3,200 บาท **อตัราคา่วซีา่อาจเปลีย่นแปลงได ้ ขึน้กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ) 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งจัดการกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)(สงกรานต-์ปีใหม ่60 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี(สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของคา่ทวัร ์(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
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*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง (หากจ านวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพิม่ทา่น

ละ 5,000 บาท) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อบุัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึ

และรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวั้ึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 



Page 16 of 19 

 
 

 
 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ้อแนะน าไมค่วรใสเ่้า้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

เอกสารประกอบการ้อวซีา่ 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รปู พืน้ฉากหลังรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพืน้

เป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีาร

เทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  
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3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

 

10. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 15 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 7 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 
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หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

 

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 

โปรดทราบ 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
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 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไ้ตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


