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Code: IH14-MLT+ITA-10TK-May-Oct-108-A220406 

 

10 วนั มอลตา้ – ซซิลิ ี– อติาลใีต ้

 

 

 

พฤษภาคม – ตลุาคม 2565 

108,800 บาท  

(รวมวซีา่เชงเกน้ และรวมทปิทกุอยา่งแลว้) 

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

มอนเรอาเล  เปียซซา อารเ์มรนิา – ปอซซาโล – เซนตจ์เูลยีน – วลัเลตตา – มารซ์กัลอกก ์– เอ็มดนิา – ฮา

การก์มิ – ราบตั 

 19-28 พ.ค. 65 / 23 ม.ิย.- 2 ก.ค. 65 / 21-30 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 13-22 ต.ค. 65 
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร - อสิตนับลู 

 

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

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสี่วนตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ ระหวา่งบนิ  

 

วนัทีส่อง อสิตนับลู – บาร ี– อลัเบอโรเบลโล 

 

05.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู (IST) ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ (กระเป๋าเชคทรูไปเมอืงบาร ีประเทศ

อติาล)ี  

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

08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิบาร ีประเทศอติาล ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นเทีย่วชม เมอืงบาร ี(ประเทศอติาล)ี  

- เมอืงทีอ่ยูใ่กลก้ับทะเลเอเดรยีตกิ จนไดรั้บสมญานามว่า“แคลฟิอรเ์นียตอนใตข้องอติาล”ี เป็นเมอืงทีม่ี

ความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ เป็นศูนยก์ลางการเดนิเรอืและศูนยก์ลางของอาณาจักรไบแซนไทน์

ทางตอนใตข้องอติาล ี  

- เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางศาสนา เนื่องดว้ยเซนตน์โิคลัส มาจารกิแสวงบญุทีเ่มอืงนี้  ในสมัย

สงครามโลกครัง้ที ่2 เมอืงไดถู้กท าลายดว้ยระเบดิไดนามกิ  และไดท้ าการบูรณะสรา้งเมอืงขึน้ใหม ่

ปัจจบุนัจงึเห็นบา้นเรอืนทีท่ันสมัยอยูเ่ป็นจ านวนมาก  แต่ยังคงสามารถเห็นซากความเจรญิในอดตีทีย่ัง

คงเหลอืไว ้ 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทซโูว (Svevo Castle)  

- ปราสาททีแ่สดงใหเ้ห็นถงึอ านาจมดื (Dark Symbol of Power) ตัวปราสาทสรา้งขึน้ในศลิปะแบบนอร์

แมน-สวาเบยีน ระหวา่งปี 1501-1523 โดย อซิเบลแหง่อารากอน และ โบนา สฟอรซ์า เจา้หญงิแห่งบา

ร ีสรา้งขึน้เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญข่องจักรวรรดโิรมนัในอดตี  

- น าทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญข่องปราสาททีม่ป้ีอมปราการลอ้มโดยรอบ  
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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 หลังคาทรงกรวย หรอืยอดกลม จงึสง่ผลใหห้มูบ่า้นแหง่นีม้คีวาม

สวยงามแปลกตามาก องค์การยูเนสโก ไดป้ระกาศใหเ้มืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 

1996 อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศของหมูบ่า้นโบราณสขีาวแปลกตาทีย่าก

จะพบเห็นในอติาล ีแตย่งัคงอนุรักษ์ไดอ้ยา่งดเียีย่ม ณ เมอืงแหง่นี้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

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

 

วนัทีส่าม อลัเบอโรเบลโล – มาเทรา – โคเซนซา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

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

- อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ตัง้อยูใ่นแควน้บาซลีกีาตา (Basilicata) หนึง่

ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ี 

- ตัวเมอืงตัง้อยูเ่หนอืหบุเขาทีม่แีมน่ ้าสายเล็กๆไหลผา่น  

- เมือ่เดนิเขา้มาภายในตัวเมอืงจะไดพ้บกับถนนสายเล็กๆ ที่ปูดว้ยหนิ ตลอดสองขา้งทางเต็มไปดว้ย

อาคารบา้นเรอืนอนัแสนเกา่แก ่ 

- เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บขนานนามวา่เป็นเมอืงใตด้นิ หรอื เมอืงมนุษยถ์ ้า น่ันเอง จนกระทั่งในปี 1993 องคก์าร

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ส าหรับนครถ ้าโบราณ Sassi di Matera เป็นแหล่งอารยธรรม

เกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 9,000 ปี  

น าท่านเที่ยวชมความสวยงามแปลกตาของนครถ ้าแห่งนี้ พรอ้มเก็บภาพความสวยงามของลักษณะภูมิ

ประเทศอนัแปลกตาของเมอืงนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโคเซนซา (Cosenza) (ระยะทาง 203 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)   
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- เมอืงทางใตข้องอติาล ีตรงบรเิวณทีแ่มน่ ้าบเูซนโตกบัแมน่ ้ากราตสิไหลมาบรรจบกนั เป็นเมอืงหลวงของ

จังหวัดโคเซนซา  

- มสีถาบนัโคเซนเทยีน (Cosentian Academy) ทีถ่อืเป็นสถานศกึษาดา้นปรัชญา และวรรณคดแีห่งแรก

ทีก่อ่ตัง้ในอติาลแีละในยโุรป (ค.ศ. 1511) ปัจจบุนัเมอืงยงัคงเป็นศนูยก์ลางวัฒนธรรม มพีพิธิภัณฑ ์โรง

ละคร หอ้งสมดุอยูห่ลายแหง่  

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโคเซนซา อกีหนึง่เมอืงเกา่ และเมอืงสวยแหง่อติาลใีต ้ 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Italiana Hotels Cosenza / Europa Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ โคเซนซา – เมสซนิา – ทอรม์นิา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงวลิลา ซาน จโิอวานี (Villa San Giovanni) เพือ่น่ังเรอืเฟอรร์ี ่ขา้มสู ่เกาะซซิลิ ี

(Sicily)  

- เกาะสวรรคข์องคนอติาล ีตัง้อยูท่างใตข้องประเทศในทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทีม่ปีระวัตติ่อเนื่องยาวนาน

กวา่ 4,000 ปี   

- เป็นเกาะทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศอติาล ีและทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน  

- มชีอ่งแคบเมสซนีาคั่นระหวา่งตัวเกาะกบัแผน่ดนิใหญอ่ติาล ี 

- บนเกาะมภีเูขาไฟเอตนา สงู 3,320 เมตรเป็นจุดทีส่งูทีส่ดุของเกาะ มปีระชากรอาศัยอยูบ่นเกาะกว่า 5 

ลา้นคน ซึง่ทัง้เกาะยงัมฐีานะเป็นแควน้ปกครองตนเองซซิลิ ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

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

เนนิเขาชายทะเลงดงามดังภาพวาด ทีม่ฉีากหลังเป็นภูเขาไฟเอ็ดน่า ทีย่ังคุกรุ่นอยู่  ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงที่

สวยทีส่ดุบนเกาะ ซซิลิ ี 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคอรโ์ซ อัมเบอรโ์ต ้(Corso Umberto) ถนนสายหลักของเมอืง อสิระใหท้่านได ้      

ชอ้ปป้ิง โดยสองขา้งทางมรีา้นอาหาร, รา้นขายของฝาก และสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย  

น าทา่นเขา้ชม โรงละครกรกี (Greek Theatre)  

- สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่3 กอ่นครสิตกาล  เป็นโรงละครกรกีทีต่ัง้อยูบ่นจดุทีด่ทีีส่ดุในบรรดาโรงละครกรกี

ทัง้หมดทีม่อียูใ่นโลก  ดา้นหลังเป็นววิของเมอืงทอรม์น่ิาบนไหล่เขา ทะเลไอโอเนียน และภเูขาไฟเอ็ด

น่า โรงละครกรีกแห่งนี้ยังคงถูกใชง้านในช่วงฤดูรอ้น โดยเป็นหนึ่งในสถานที่จัดเทศกาลงานศลิปะ

นานาชาตขิองเมอืงทีม่ชี ือ่วา่ ทอรม์น่ิา อารเ์ต ้

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Villa Esperia Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ทอรม์นิา – เซฟาล ู– ปาแลรโ์ม  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซฟาล ู(Cefalu) (ระยะทาง 232 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงทางตอนเหนอืของเกาะซซิลิ ีในจังหวัดปาแลรโ์ม เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ามหีาดทรายทีส่วยงาม ทอด

ผ่านบา้นเรอืนรมิชายหาด ทีส่รา้งไล่ระดับขึน้ไปตามแนวเขา นับเป็นอกีหนึง่ทัศนียภาพทีส่วยงามของ

เกาะซลิ ีใหท้า่นไดแ้วะถา่ยรปูบนหาดเซฟาล ูอนัเป็นอกีหนึง่ชายหาดทีส่วยงาม และตดิอันดับของเกาะ

ซซิลิ ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปาแลรโ์ม (Palermo) ระยะทาง 98 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง  

- เมอืงหลวงของแควน้ปกครองตนเองซซิลิ ี ซึง่เป็นเกาะใหญป่ลายรองเทา้บทูของอติาล ี 

- มปีระวัตติอ่เนือ่งยาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นจดุยทุธศาสตรส์ าคัญแหง่หนึง่ของยโุรป จงึตกเป็นเป้าหมาย

ของการยดึครองจากชนชาตทิีม่อี านาจเขม้แข็งในชว่งเวลาต่างๆ เริม่ตัง้แต่กรกี โรมัน คารเ์ทธ อาหรับ 

นอร์มัง เยอรมัน ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาตผิลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขา้มาปกครองดินแดนนี ้

ขณะเดยีวกันก็ไดน้ าเอาศลิปวัฒนธรรมของตนเขา้มาดว้ย เกาะนี้จงึมสีถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่

หลากหลายผสมผสานกนัหากแตล่งตัว  

- นอกจากนี้ยังอดุมไปดว้ยความงามทางธรรมชาต ิของทัง้ชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ดว้ยความทีอ่ยู่

หา่งไกล  

- ท่านจะสามารถสัมผัสถงึความเป็นอติาเลียนดัง้เดมิ อย่างที่หาไม่พบอกีแลว้ตามเมอืงใหญ่ในอติาลี

ภาคพืน้ทวปี  

น าท่านถ่ายรูปกับ Palazzo dei Normanni อดตีราชวังของกษัตรยิน์อรแ์มน ปัจจุบันใชเ้ป็นสภาทอ้งถิน่

ประจ าเมอืง  

น าทา่นแวะถา่ยรปู Cappella Palatina โบสถส์ว่นพระองคข์องกษัตรยิโ์รเจอรท์ี ่2 พระราชาซึง่เคยไดช้ือ่ว่ามี

ฐานะร ่ารวยทีส่ดุในยโุรป โดยโบสถน์ี้ยังถอืเป็นตน้แบบของวหิาร Monreale ทีส่รา้งขึน้ในอกี 40 ปีใหห้ลัง

ดว้ย หลังคาโดมประดับดว้ยโมเสคทองรปูพระเยซ ูและเทวดาทัง้แปด  

น าทา่นชม น ้าพ ุFontana della Vergogna น ้าพแุกะสลักสไตลเ์รเนอซองสซ์ ึง่สัง่ท าจาก ฟลอเรนซ ์

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 าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั NH Palermo Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

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

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารมอนเรอาเล (Monreale Duomo)  

- ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสดุยอดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทนแ์หง่หนึง่ของโลก  

- สรา้งขึน้โดยกษัตรยิว์ลิเลยีมที ่2 ผูป้กครองดนิแดนซซิลิ ีในชว่งปี ค.ศ. 1060  

- ภายในวหิารท่านจะไดพ้บกับความอลังการของโมเสคทอง ซึง่ว่ากันว่าใชท้องในการประดับประดา

ทัง้หมด 2,200 กก. เลยทเีดยีว นับเป็นโบสถโ์มเสคทีใ่หญ่อันดับ 2 ของโลก  รองจากโบสถเ์ซนต์

โซเฟียทีต่รุก ีและทีน่่าอศัจรรยค์อื โมเสคทีเ่ห็นทัง้หมดนีใ้ชเ้วลาสรา้งแค ่8 ปีเทา่นัน้  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเปียซซา อารเ์มรนิา (Piazza Armeria) ระยะทาง 168 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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บา่ย น าท่านเขา้ชมคฤหาสน์ขนุนางโรมัน (Roman Villa Del Casale) อดตีบา้นพักตากอากาศของขนุนางโรมัน

สมัยกอ่น ซึง่สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่4 จุดเด่นของทีน่ี่คอืฝาผนังและพืน้ทางเดนิทีป่ระดับประดาไปดว้ย

งานศลิปะโมเสค มกีารไล่แสงสที าใหภ้าพมมีติอิยา่งน่าอัศจรรยแ์ละยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

จากองคก์ารยเูนสโกอกีดว้ย  

ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปอซซาโล (Pozzallo) เพือ่ขึน้เรอืเฟอรร์ีข่า้มสูเ่กาะมอลตา้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

19.30 น. เรอืเฟอรร์ีอ่อกจากทา่เรอื มุง่หนา้สูเ่กาะมอลตา้ 

21.15 น. เรอืเฟอรร์ีเ่ดนิทางถงึมอลตา้ 

 

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

 

วนัทีเ่จ็ด วลัเลตตา - มารซ์กัลอกก ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเทีย่วชมเมอืงเกา่ 3 เมอืงแห่งเกาะมอลตา้ อันไดแ้ก ่เมอืงคอสปิคัว (Cospicua), เมอืงแซงเกลยี 

(Senglea) และเมอืงวทิทอรโิอซา (Vittoriosa) ซึง่เป็นเมอืงทีไ่ดม้สีรา้งก าแพงป้อมปราการโอบลอ้ม

โดยรอบ  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์เชน่ ป้อมปราการโบราณ, โบสถป์ระจ าเมอืง, ศาลาวา่

การเมอืง และทา่เรอืเมอืงเกา่  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย น าทา่นชมเมอืงวัลเลตตา เมอืงหลวงของสาธารณรัฐมอลตา้  

- ซึง่ไดต้ัง้ชือ่เมอืงตามชือ่ของ Jean Parisot De La Valetta ผูซ้ ึง่สามารถป้องกันการรุกรานเกาะมอลตา้ 

จากออตโตมานในปี 1565  

- เมอืงวัลเลตตาไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1980  

น าทา่นชม สวนบารัคคา (Barracca Garden)  

- สวนสวยที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานที่ส่วนบุคคล แต่ภายหลังไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมในปี 1824 

ภายในสวนประกอบไปดว้ย Upper Barracca และ Lower Barracca ในสว่น Upper นัน้ไดส้รา้งขึน้ในปี 

1661 โดยอศัวนิชาวอติาเลยีน จากบรเิวณสวนจะเห็นววิของอา่วแกรนดฮ์ารเ์บอรไ์ดช้ดัเจน  

น าทา่นเขา้ชมวหิารเซนตจ์อหน์ (St. John’s Cathedral)  

- สรา้งโดยอศัวนิเซนตจ์อหน์ เพือ่มอบเป็นเกยีรตแิกผู่อ้ปุถัมภเ์หล่าอัศวนิทัง้หลาย ความพเิศษของวหิาร

แหง่นีค้อืการ ออกแบบตกแตง่โดยสถาปนกิ และศลิปินชาวมอลตา้ในชว่งศตวรรษที ่16  

จากนัน้ ชม AUBERGE DE CASTILLE  

- อาคารที่มีความสง่างามและใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่ง  ในเมืองวัลเลตตา ตัง้อยู่บนจุดที่สูงที่สุดของ

คาบสมุทรซึง่ถูกออกแบบใหเ้ป็นสถานที่หรูหราที่สุด ปัจจุบันใชเ้ป็นที่พ านักของนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศสาธารณรัฐมอลตา้ สรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 1574 โดยสถาปนิกชาวมอลตา้ชื่อ GIROLAMO 

CASSAR และมกีารสรา้งบรูณะใหมอ่กีครัง้ในปี 1741  

น าทา่นเขา้ชมพระราชวังแกรนดม์าสเตอร ์(Grand Master Palace)  

- อดตีพระราชวังยคุศตวรรษที ่16 ถอืครองโดย อสุตาจโิอ ้เดล มอนเต ้ญาตคินสนิทของผูค้รองแควน้

มอลตา้ นาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้ 

- แรกเริม่เดมิทถีกูใชเ้ป็นสถานทีบ่ญัชาการรบของอศัวนิในยคุนัน้ และภายหลังเสร็จสิน้สงคราม ไดถู้กต่อ

เตมิเป็นพระราชวัง  

- ถูกโอนยา้ยเปลีย่นมอืเป็นสถานทีพ่ านักของผูป้กครองจากประเทศอังกฤษในชว่งศตวรรษที ่19 และ

กลับมาถอืครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลังประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964  

- ปัจจุบันถูกใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาแห่งมอลตา้ สถานทีท่ างานของประธานาธบิดแีห่งมอลตา้ ภายในตัว

อาคารตกแต่งแบบนโิอคลาสสคิ และเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชมในบางส่วนทีจั่ดแสดงเป็นพพิธิภัณฑ ์

ส าหรับจัดแสดงเรือ่งราวประวัตศิาสตร ์และยทุโธปกรณ์ของอศัวนิในอดตี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

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

 

วนัทีแ่ปด เอ็มดนิา - ป้อมปราการเซนตเ์อลโม   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอ็มดนิา (Mdina)  
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- เมอืงหลวงเกา่ของมอลตา อายปุระมาณ 1,500 – 1,000 ปีกอ่นครสิตกาล ตัง้อยู่บนเนนิเขาความสงู

ประมาณ 150 เมตรจากระดับน ้าทะเล สรา้งขึน้ในชว่งการปกครองของชาวฟินเิชยี (Phoenician)  

- เมอืงนีไ้ดรั้บอทิธพิลของศลิปะยคุกลาง สไตลเ์มดวิัล ผสมผสานสถาปัตยกรรมระหวา่งอาหรับ และยโุรป 

จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายนอกเมอืงลอ้มรอบดว้ยก าแพงสงูสทีอง  

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัประตเูมอืง (Mdina Gate) สรา้งขึน้ในปี 1724 สถาปัตยกรรมบาโรค  

น าท่านเดนิเทีย่วชมภายในเมอืงเกา่ และน าท่านแวะถ่ายรูปกับจตุรัสเมสคติา (Mesquita Square) ซึง่เป็น

หนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าซรียีด์ัง Game of Thornes  

น าท่านแวะถ่ายรูปกับวหิารเซ็นตพ์อล (St.Paul Cathedral) หรอืวหิารเอ็มดนิา ขึน้ในศตวรรษที ่12 เพือ่

อทุศิใหแ้กนั่กบญุพอล ตอ่มาไดรั้บความเสยีหายจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว จงึสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ. 1696-

1705 อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ ถา่ยรปูในเมอืงเอ็มดนิาไดต้ามอธัยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการเซนตเ์อลโม (Fort Saint Elmo)  

- สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16 บรเิวณดา้นล่างเป็นพพิธิภัณฑส์งครามแห่งชาต ิ(National War 

Museum) เป็นสถานทีจั่ดแสดงเหรยีญตรา อาวธุ รถถัง เครือ่งบนิ และสิง่ของในสมยัสงครามโลกครัง้ที่

สอง  

- นอกจากนีป้้อมแห่งนี้ในอดตี เคยใชเ้ป็นคุกขังเชลยศกึมากอ่น ส าหรับดา้นบนมปืีนใหญ่ประจ าจุดต่างๆ 

ตรงนีเ้ราสามารถชมววิทา่เรอืมารซ์กัลอกก ์และทา่เรอืแกรนดฮ์ารเ์บอร ์ 

จากนัน้น าทา่นชมอนุสรณ์ Siege Bell Memorial  

- ระฆังสีทองขนาดใหญ่สไตล์นีโอคลาสกิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1992 เพื่อสดุดีแก่ผูเ้สยีสละชวีติใน

สงครามโลกครัง้ที่สอง และในตอนเที่ยงของทุกวัน จะมกีารตีระฆังเพื่อระลกึถงึเหตุการณ์และการ

สญูเสยีของชาวมอลตา้ในครัง้นัน้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Golden Tulip Vivaldi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 

 

วนัทีเ่กา้ ฮาการ ์กมิ – ลอ่งเรอื – ราบตั  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่น ลอ่งเรอืชมทัศนยีภาพความสวยงามของเกาะมอลตา้  

น าทา่นถา่ยรปูกบัถ ้าบลกูรอตโต (Blue Grotto) แหง่เกาะมอลตา้  

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัหนา้ผาดงิล ี(Dingli Cliff) อกีหนึง่ผางามแหง่เกาะมอลตา้   

 (การลอ่งเรอืขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากอากาศไมเ่อือ้อ านวย ทางบรษัิทฯ จะจัดกจิกรรมอืน่ทดแทน) 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงราบัต (Rabat) เมอืงส าคัญในอดตีของมอลตา้ และเป็นแหล่งส าคัญของมรดกทาง

วัฒนธรรมแหง่มอลตา้อกีดว้ย  

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถเ์ซนตป์อล (St Paul Cathedral) อันเป็นสถานทีก่ล่าวไดว้่าเป็นจุดเริม่ตน้

ของครสิเตยีนในเกาะมอลตา้ ทีซ่ ึง่อคัรสาวกเซนตป์อล ไดเ้คยมาพักเมือ่เดนิทางมาถงึเกาะมอลตา้  

จากนัน้น าท่านเขา้ชมวลิลาโรมัน หรอื คฤหาสน์ของขนุนางโรมันโบราณ (Roman Villa) และ พพิธิภัณฑ์

โรมัน (Museum of Roman Antiquities) ซึง่ไดจั้ดแสดงขา้วของเครือ่งใช ้ตลอดจนหอ้งต่างๆของขนุนาง

โรมนัทีม่าพ านักอยูบ่นเกาะมอลตา้ในอดตี 

16.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมอลตา้ 

19.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมอลตา้ สู ่สนามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK1372 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.20 

ชม.) 
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 บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

23.05 น. เดนิทางมาถงึกรงุอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

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

 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วนั มอลตา้ – ซซิลิ ี– อติาลใีต ้

ราคาทวัร ์108,800 บาท : 19-28 พ.ค. 65 / 23 ม.ิย.- 2 ก.ค. 65 / 21-30 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 13-

22 ต.ค. 65 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  พฤษภาคม - ตลุาคม 2565 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 108,800 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 16,000 

เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 98,800 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 120,000 

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

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

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

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิTK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, ประกนัภัยทางอากาศ 

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

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภัยไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 85 ปี) 

ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในประเทศอติาล,ี มอลตา้ 

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่เชงเกน้อติาล ี

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และคา่ทปิตา่งๆ 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งจัดการกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ 

ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ   วซีา่ใน

ทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด

หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื ใน

กรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้  

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง เนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืด

หม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 
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 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM 

) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้

หอ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่ง

ฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิที่

ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

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

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชย

ไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าให ้

โหลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการเดนิทางที่

บรษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชย

คา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 

20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมคีา่ทกุประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้ง

ระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


