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05.30 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร S ประตู 9 สายการบิน Turkish Airline
            เพ่ือทําการเช็คอิน
07.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline เท่ียวบินท่ี TK059
13.55 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล (ตุรกี) รอเปล่ียนเท่ียวบิน
17.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline เท่ียวบินท่ี TK 1371
18.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติมอลตา (วัลเลตตา) ผานการตรวจคนเขาเมือง แลวนําคณะเท่ียวชมเมืองท่ีไดรับ
             การขนานนามวา เปนเกาะสวรรคแหงเมดิเตอเรเนียน นอกจากน้ียังเปนเมืองท่ีร่ํารวยไปดวย
             สถาปตยกรรมบาโรก ท่ีองคการยูเนสโกข้ึนทะเบียนไวหลายแหง
20.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
             นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta ***** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําคณะเท่ียวชมเมืองท่ีไดรับการขนานนามวา เปนเกาะสวรรคแหงเมดิเตอเรเนียน นอกจากนียังเปนเมือง
             ท่ีร่ํารวยไปดวยสถาปตยกรรมบาโรก ท่ีองคการยูเนสโกข้ึนทะเบียนไวหลายแหง นําเท่ียวชมภูมิภาคท่ีเกา
             แกท่ีสุดของ Grand Harbour หรือท่ีรูจักกันในช่ือ Three Cities อันมี 3 เมืองสวย Cospicua,
           Vittoriosa และ Senglea จุดแวะแรกของเราคือการชมสวน Gardjola ใน Senglea
            ชมทิวทัศนอันตระการตา เมือง คอสปกัว (Cospicua) หรือ Bormla สรางข้ึนระหวางศตวรรษท่ี 
            16-17 เปนสถานท่ีหลบภัย และปอมเฝาระวังศัตรู แลวพัฒนาใหกลายเปนเมืองทาและอูตอเรือท่ีใหญ
            สุดแหงหน่ึงในทะเลเมดิเตอรเรเนียน แตไดรับความเสียหายในชวงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เหลือเพียง
             โบสถโดมแหงโมสตา (Rotunda of Mosta)300 คนกํา ลังสวดมนตในโบสถแหงน้ี โชคดีท่ีระเบิด 
             ไมทํางาน จึงข้ึนช่ือเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิมากท่ีสุดนับแตเหตุการณคร้ังน้ัน ชมเมือง Vittoriosa หรือท่ี
             เรียกวา Birgu ในป ค.ศ. 1532 อัศวินแหงเซนตจอหนไดเขามาต้ังรกรากท่ีน่ี ศูนยกลาประวัติศาสตร
             เกาแกรูจักกันในช่ือคอลลัคคิโอ และโบสถ เซนตลอวเรนซ โบสถท่ีสวยงามแหงน้ีสามารถมองเห็นบริเวณ
             ทาเรือซ่ึงเปนสถานท่ีหลักในการคาขายในสมัยยุคอัศวิน นําคณะไปท่ีทาเรือเพ่ือข้ึนเรือ Dghajsa ซ่ึงเปน
             เรือมอลตาแบบด้ังเดิม (Water Taxi) มานานหลายศตวรรษจนถึงวัลเลตตา เขาสูยาน Upper
             Barraka ท่ีสวยงามตระการตา
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12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย         เท่ียวชมเมือง วัลเลตตา เมืองหลวงท่ีมีปอมปราการท่ีอายุนอยท่ีสุด และสรางข้ึนไมนานหลังจากการลอม
            คร้ังใหญในป 1565 เพ่ือตอตานพวกออตโตมาน เท่ียวชมสวน Upper Barraka ช่ืนชม
             ทัศนียภาพของ Grand Harbour ท่ีมีปอมปราการอันงดงาม เดินเท่ียวชมเมือง ระหวางทางผาน
              Castille Place และ Merchants Street ช่ืนชมความสวยงามของส่ิงกอสรางในสถาปตยกรรม
             บาโรกของ Auberges และ Palazzi นําทานชมภายในของมหาวิหาร St. John's เปนหน่ึงใน
              อาคารท่ีสําคัญท่ีสุดในประวัติศาสตร ชมผลงานช้ินเอกของ Carravaggio 'The Beheading of
            St. John' ซ่ึงถือเปนงานท่ีสําคัญท่ีสุดของเขาทางตอนใตของกรุงโรม เลาะเลียบไปตามถนน
              Republic Street ซ่ึงเปนศูนยกลางการคาหลักของเมือง เรียงรายดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงามย่ิง
              ข้ึน Palace Square พระบรมมหาราชวังท่ีโออาตระการตา สรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวท่ี
              ไดมาเยือน
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
              นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta ***** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม
           นําคณะเดินทางสูทาเรือ New Fast Ferry เพ่ือขามสูเกาะโกโซ (Gozo) เพียง 45 นาที 
           เรือนําทานเดินทางถึงเกาะโกโซ เสนหของเกาะแหงน้ีคือ ความร่ืนรมยของชนบทท่ีเปนมิตรกับ
           ส่ิงแวดลอม การผสมผสานระหวางจุดชมวิว สถานท่ีทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมทองถ่ิน   
           และอาหาร
           นําทานชม Ggantija Temple ซ่ึงเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโก และ ถือวาเปน
           หน่ึงในอนุสรณสถานหินขนาดใหญท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกท่ีมีอายุกวา 5500 ป
           แวะชมถ้ํา Calypso Cave Belvedere ทัศนียภาพอันงดงามของหาดทรายสีแดง 
           อาว Ramla และ หุบเขาอันเขียวชอุม ชมบอเกลือ Xwejni บอเกลือท่ีไดผลิตผลจาก
           ธรรมชาติ แลวไปชมจุดถายภาพท่ีงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเกาะ อาว Dwejra นอกจาก
           น้ียังเปนท่ีช่ืนชอบสําหรับนักดําน้ําอีกดวย อาว Xlendi ท่ีมีช่ือเสียง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
            นําชมสถานท่ีท่ีโดดเดนท่ีสุด 'The Citadel' เมืองท่ีมีปอมปราการขนาดเล็กแหงน้ีครองความสูง
          เหนือ Victoria เมืองหลวง ผูคนอาศัยอยู ต้ังแต ยุคสําริด ชมเคาโครงอันงดงามของ 
          สถาปตยกรรมยุคกลาง ข้ึนทัศนียภาพอันนาอัศจรรยของทเกาะและชายฝงทะเลทาง
          เหนือของมอลตา ได เวลาเดินทางกลับวัลเลตตา
18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
            นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta ***** 
            หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เกาะโกโซ - GGANTIJA TEMPLE – บ�อเกลือ - 
ป�อมปราการแห�งโกโซ
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08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําคณะเท่ียวทางใตของเกาะ ถ้ําบลูกรอตโตเบลเวเดียร เพลิดเพลินกับทัศนียภาพท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ
            ของ 'Il-Hnejja' หมายถึง  'The Arch' ในภาษามอลตา ไดรับการต้ังช่ือโดยทหารชาวอังกฤษท่ี
            คิดวามันคลายกับ Grotta Azzurra (The Blue Grotto) ใน Capri  ซุมโคงประตูสูง 30
           เมตรและเปนหน่ึงในถ้ํามากมายท่ีเรียงรายอยูตามแนวชายฝงท่ีสวยงามแหงน้ี ลองเรือในถ้ํา
            บลูกรอตโต สํารวจความงามอันนาท่ึงของส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติน้ี และเปนแหลงของส่ิงมีชีวิต
           ใตทะเลเรืองแสง ในถ้ําสูง 140 ฟุต ประกอบดวยถ้ําหกแหงท่ีแกะสลักโดยการซัดเกาะจาก
            ธรรมชาติ ถ้ําสีฟาเปนถ้ําท่ีใหญท่ีสุดและนาประทับใจท่ีสุด น้ําดูเหมือนสีโคบอลตเม่ือทองฟาสะทอน
            จากพ้ืนทรายสีขาว ถ้ําเปลงประกายท้ังกับเงาสะทอนของทะเลสีฟา และสีสม สีมวง และสีเขียวของ
             แรธาตุตางๆ ท่ีมีอยูในโขดหิน (ขอสงวนสิทธ์ิในการกรณีท่ีทะเลแปรปรวน มีคล่ืนลมแรงและชวงท่ีมี
            น้ําทะเลหนุน) นําชม Hagar Qim Archeological โบราณสถานท่ีเกาแกสรางจากหินขนาด
            ใหญและหนักท่ีสุดในหมูเกาะมอลตา บางแผนมีน้ําหนักถึง 20 ตัน โบราณสถานแหงน้ีสรางข้ึน
            ต้ังแต 3300 ปกอนคริสตกาล จากน้ันเดินทางสู Marsaxlokk หมูบานชาวประมงท่ีสวยงามบน
            ชายฝงทางใต โดดเดนดวยอาคารสถาปตยกรรม และเรือประมงพ้ืนบานสีสันสดใสท่ีรูจักกันในช่ือ
            'ลูซซู' ตลาดทองถ่ินเล็กๆ ต้ังเรียงรายอยูริมทะเล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

BLUE GROTTO - HAGAR QIM - หมู�บ�านชาวประมง
MARSAXLOKK - RABAT และเมืองยุคกลาง MDINA
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บาย        นําเท่ียวชมเมืองเกาของราบัต เดินผานถนนแคบ ๆ ไปยังศูนยกลางท่ีโบสถเซนตปอล อันโออา
            มองเห็นจัตุรัส ราบัต กลาวไดวาตนกําเนิดของศาสนาคริสตมอลตาเร่ิมจากท่ีน่ีในป ค.ศ. 60 
            อัครสาวกเซนตปอล เคยอยูหลังจากเรืออับปางบนเกาะ เราจะไปเย่ียมชม St. Paul's Grotto 
            ซ่ึงวากันวาเปนท่ีพํานักของ St. Paul แลวเดินทางตอไปยังเมือง Mdina ในยุคกลาง Mdina
            สรางข้ึนบนท่ีราบสูงใจกลางเกาะ อาคารสไตลบาโรกเกาแกของเมือง โบสถ และกําแพงปอม
            ปราการอันงดงามขนานเสนขอบฟา Mdina ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของมอลตาจนกระท่ังเมือง
            Valletta ในปจจุบันถูกสรางข้ึนในป 1566 มีช่ือเรียกมากมายรวมถึง Melite (การยึดครอง
           ของชาวโรมัน), Medina (การยึดครองของชาวอาหรับ), Citta Notabile และ Citta
            Vecchia (หลังจากสราง Valletta) สัมผัสประสบการณและเพลิดเพลินไปกับเมืองน้ีไดอยาง
            แทจริงคือการเดินเทา สํารวจตรอกซอกซอยท่ีแปลกตา ถนนแคบ อาคารโบราณ และทัศนียภาพ
            อันนาท่ึงอันไกลโพนจากกําแพงปอมปราการสูง
18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
            นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม Grand Hotel Excelsior Malta ***** 
            หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน



05.30 น. รถโคชนําคณะเดินทางสูทาเรือ (บริการอาหารเชาบนเรือ)
06.30 น. High Speed Catamaran (Club class) นําคณะเดินทางสูเมือง Pozzallo ทางตอนใต
            ของเกาะซิซิลี
            เดินทางสู โมดิกา - Modica ต้ังอยูในพ้ืนท่ี วาล ดิ โนโต ตัวเมืองแบงออกเปนสองเมือง
            Modica Alta (Upper Older Modica) และ Modica Bassa (Lower Modica) 
            โมดิกาท้ังสองสวนเช่ือมตอกันดวยทางเดินบันได โมดิกาเปนท่ีรูจักในดานสถาปตยกรรมบาโรกท่ี 
            งดงาม และถูกกําหนดใหเปนมรดกโลกขององคการยูเนสโกพรอมกับเมืองอ่ืน ๆ อีก 7 เมือง ขนม
            ข้ึนช่ือของเมืองน้ีคือ ช็อกโกแลตของโมดิกา เปนช็อกโกแลตชนิดพิเศษท่ีผลิตในทองถ่ิน สูตร
            ช็อกโกแลตท่ีน่ีไดรับแรงบันดาลใจจากสูตร Aztec โบราณสําหรับ Xocolatl 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
            เดินทางตอสู Ragusa เมืองเกาท่ีมีเสนห Ragusa Ibla เท่ียวชมเมืองท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดแหง
            หน่ึงในซิซิลี รากูซา ทําใหผูมาเยือนตองต่ืนตะลึงกับสถาปตยกรรมแบบบาโรก Ragusa ในวันน้ีมี
            มาต้ังแตป 1693 เพราะในปน้ัน Ragusa พรอมดวย Noto, Modica, Scicli และ
            Catania ถูกถลมดวยแผนดินไหวรายแรง การสรางเมืองใหมจึงเกิดข้ึน ปจจุบันคือรากูซา 
            ซูพีเรียร ในขณะท่ีอีกคร่ึงหน่ึงของประชากรตัดสินใจท่ีจะสรางใหมบนพ้ืนท่ีเดิม บนสันเขาท่ีกน
            หุบเขา ซ่ึงปจจุบันรูจักกันในช่ือรากูซา อิบลา Ragusa เปรียบเปรยเปนเมืองหลวงแหงอาหารของ
            ซิซิลี เปนเมืองมรดกโลก และอาคาร 18 แหงไดรับการคุมครองโดยการอุปถัมภของ UNESCO
            จากน้ันเดินทางสูอากรีเจนโต เมืองท่ีไดรับการขนานนามวา “เมืองท่ีงามท่ีสุดของมวลมนุษย” เคย
            รุงเรืองอยางสูงสุดในศตวรรษท่ี 5 มีการสรางหมูวิหารอันอลังการเปนสงาอยูในหุบเขาท่ีเรียกกันวา
            Valley of the Temples
18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
            นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม Hotel Foresteria Baglio Della Luna **** 
            หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วัลเลตตา – FERRY ข�ามสู�เกาะซิซิลี -  โมดิกา – รากูซ�า - 
อะกรีเจนโต
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08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม
09.00 น. เท่ียวชมโบราณสถานอันย่ิงใหญ แวลเลยออฟเดอะเทมเปล ชมเตมปโอ เดลลากองการเดีย วิหารท่ี
            อนุรักษไวดีท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก และเตมปโอ ดิโจเว วิหารบูชาเทพเจาซุส สรางดวยศิลปะแบบ
            ดอริก และเตมปโอ ดิจูโนเน วิหารบูชาเทพีจูโน (เฮรา) ท่ีทานจะเห็นวิวทิวทัศนของหุบเขาอันงดงาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. เดินทางตอสูปาแลรโม เปนท้ังเมืองเอกและเมืองทาของเกาะซิซิลี เกาะกลางทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
            ท่ีเช่ือมระหวางโลกตะวันออกและตะวันตกเขาดวยกัน อีกท้ังเคยเปนศูนยกลางของโลกยุคโบราณ 
            มีท้ังโบราณสถานแบบคลาสสิค และแบบแขกมัวรในยุคศตวรรษท่ี 10 ปาแลรโมไดช่ือวาเปนเมืองท่ี
            ใหญเปนอันดับสองของโลก รองจากคอนสแตนติโนเปล อีกท้ังยังเปนศูนยรวมของวัฒนธรรมอีก
            200 ป จากการเขายึดครองพวกนอรมัน ทําใหเมืองน้ีงามสงาท่ีสุดแหงหน่ึงของยุโรป
18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
            นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม NH Palermo **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําคณะเท่ียวชมศูนยกลางของเมืองท่ีปาลาซโซ เดนอรมันนี ปราสาทอันงดงามเปนมรดกตกทอดจาก
            พวกนอรมัน ซ่ึงเคยเปนท่ีต้ังของรัฐบาลซิซิลีมากอน ภายในมีหองหับตางๆสวยงามไปดวยภาพโมเสก
            ท่ีมีอิทธิพลของตะวันออก เขตเมืองเกาอยูท่ีถนนวิตตอริโอ เอ็มมานูเอล ประดับไปดวยน้ําพุแบบบาร็อค
            และอนุสาวรียต้ังอยูเปนระยะ ชมโบสถมารตอรานา ตกแตงดวยศิลปะไบแซนไทน และโบสถซานกาตัลโด
            สถาปตยกรรมของแขกมัวรท่ีไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี นอกจากน้ียังมีวิลลาจูเลีย สวนสวยท่ี
            ตกแตงแบบอิตาลีแท ใหความรมร่ืนและนาชมเปนอยางย่ิง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. เดินทางตอสูเมืองเทารมินา เมืองตากอากาศชายฝงทะเลไอโอเนียน มีภูเขาไฟเอ็ตนา ต้ังตระหงานอยู
            ดานหลัง ภูเขาไฟแหงน้ีมีความสูงถึง 3,323 เมตร บนยอดปกคลุมไปดวยหิมะและเปนหน่ึงในภูเขาไฟ
            เพียงไมก่ีแหงในโลกท่ียังคุกกรุน
18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
            นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม  RG Naxos Hotel **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
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08.00 น.  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม
09.00 น.  นําคณะเดินทางสูสถานี Funivia dell'Etna บนความสูง 1,923 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
             Cable Car อันทันสมัยนําคณะไปยังท่ีสถานีบนภูเขาท่ีความสูง 2,500 เมตร ในเวลาไมก่ีนาที
             ชมทิวทัศนของความงามท่ีหาท่ีเปรียบมิไดจากระเบียงแบบพาโนรามาของ ชมหลุมอุกกาบาตและ
             รองรอยการปะทุของภูเขาไฟ กล่ินเถาลาวา กับฉากหลังของทะเลคาตาเนียสัมผัสกับประสบการณ
             อันนาประทับใจ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย         นําคณะเท่ียวชมเมือง เทาอารมินา (Taormina) ไขมุกแหงทะเลเมดิเตอรเรเนียน อันเปนจิต
             วิญญาณท่ีแทจริงของซิซิลี เกอเธ เคยกลาวยกยองวา “เปนผลงานอันย่ิงใหญของธรรมชาติและ
             ศิลปะ” เทาโอรมินาต้ังอยูบนแหลมหินสูงเหนือทะเล เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมาก
             ท่ีสุดในซิซิลีมากวาสองรอยป อาคารยุคกลางท่ีไดรับการบูรณะอยางสวยงามทิวทัศนอันตระการตา 
             นักทองเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลกมาเย่ียมชมโรงละครกรีก-โรมัน เดินเตรไปตามถนน 
             Corso Umberto I สัญลักษณของประวัติศาสตร ท่ีไดรับการอนุรักษไวอยางดี Palazzo
             Corvaja สถาปตยกรรมของท่ีน่ีเปนการผสมผสานท่ีลงตัวระหวางอาหรับ นอรมัน และโกธิก
             รวมถึงเชิงเทิน หนาตางท่ีปูดวยกระเบ้ือง และสนามหญาท่ีรมร่ืน ช่ืนชมทัศนียภาพอันนาท่ึงของ
             Mount Etna และด่ืมด่ํากับบรรยากาศเมดิเตอรเรเนียนตามแบบฉบับ ถนนท่ีคดเค้ียวซ่ึงเต็มไป
             ดวยรานคา บาร และรานอาหาร ทําใหเปนสถานท่ีพักผอนท่ีสมบูรณแบบ แลวเดินทางสูคาตาเนีย
19.45 น.  ออกเดินทางสูเมืองบารี โดยสายการบินไรอันแอร เท่ียวบินท่ี FR 6190
20.55 น.  ถึงสนามบินบารี เมืองหลวงของแควนปูเกลียและเปนหน่ึงในเมืองท่ีโดดเดนท่ีสุดในอิตาลีตอนใต
             ผสมผสานความงดงามริมทะเลกับเสนหทางประวัติศาสตร นอกจากน้ี เมืองมหาวิทยาลัยแหง
             น้ีซ่ึงเปนทาเรือสําราญท่ีสําคัญในทะเลเมดิเตอรเรเนียนยังมีช่ือเร่ืองเมืองเกาแกท่ีมีโบสถ ลาน
             โลงท่ีสวยงามนอยคนจะรูจัก
              นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม Hotel Excelsior Bari **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
              พรอมรับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม

น่ังเคเบ้ิลคาร� สู�ภูเขาไฟเอ็ตนา - เท่ียวเมืองสวย เทาอารมิน�า –
กาตาเนีย - บินสู�บารี
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08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
09.00 น. นําทานสูหมูบานกระโจม Alberobello หมูบานเกาแก รูปทรงแปลกตามีวิวัฒนาการ การต้ังถ่ินฐาน
            ของคนแถบ Greece, Egypt, Sardinia and Sicily รอบๆทะเลเมดิเตอรเรเนียนAlberobello 
            มีมาต้ังแตราวศตวรรษท่ี 14-15  วัสดุท่ีใชสรางบานลวนมาจากธรรมชาติในทองถ่ินและการกอสราง
            ก็งายๆ ไมสลับซับซอน ทาน Count of Conversano ออกกฎใหการกอสรางในยุคน้ัน ใชหินเรีย      
            ซอนกัน โดยไมใชปูนกอเพ่ือใหงายตอการร้ือถอน และหลีกเล่ียงการเสียภาษี
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ The Grotta Palazzese restaurant รานอาหารสไตล
            Cave อันโดดเดนและหรูหรา กับเมนูม้ือพิเศษ
บาย         เดินทางสูเมืองมาเตรา (Matera) เมืองมรดกโลก ท่ีปรากฏในหนังเจมส บอนด “No Time to Die” 
             เปนฉากแรกของการเร่ิมตนเร่ือง เมืองมรดกโลกทางตอนใตของประเทศอิตาลี ปรากฏหลักฐานของการมี
             คนอยูอาศัยมากกวา 9,000 ป แมในยุคหน่ึงเมืองเคยไดรับการขนานนามวาเปน ‘ความอัปยศของอิตาลี’ 
             แตทวาในวันน้ีเมืองกลับมาโดงดังเปนท่ีจับตาในฐานะเมืองทองเท่ียวสุดรอนแรง
18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
             นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม Hotel Dimora del Monaco **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

หมู�บ�านกระโจม ALBEROBELLO – LUNCH @ THE GROTTA
PALAZZESE RESTAURANT - มาเตร�า
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07.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
09.00 น. นําคณะเดินทางสูเมืองซอเรนโต (Sorrento) เมืองชายทะเลท่ีมีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง
            ทิวทัศนสวยงามเหลาน้ีไดสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียว จนเปนเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง     
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
            นําคณะลงเรือ Jet สูเกาะคาปรี เกาะเล็กๆท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงามเปนสถานท่ีตากอากาศของบุคคล
            สําคัญๆ มาชานานซ่ึงรายไดหลักของเกาะน้ีมาจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
            **หากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย จะนําคณะเปล่ียนลงเรือเล็กไปชมถ้ําบลูกร็อตโต ท่ีมีความงดงามอยาง
            มากและมีอยูเพียงไมก่ีแหงในโลก ถ้ําน้ําลอดท่ีมีการกระทบของแสงกับน้ําทะเลสีคราม ทําใหภายใน
            บริเวณถ้ําประกายไปดวยแสงสีน้ําเงินจึงเปนท่ีมาของช่ือดังกลาว (ท้ังน้ีการเขาชมภายในถ้ําข้ึนอยูกับ
            สภาพภูมิอากาศในแตละวัน)      
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร       
            นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL LA PALMA หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

มาเตร�า - ซอเรนโต� – เกาะคาปรี – ถ้ําบลูกร็อตโต�1 4  เม .ย .66



08.00 น.  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
             **โปรแกรมชมถ้ําบลูกร็อตโตในกรณีท่ี วันท่ี 8 ของการเดินทางสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย จะมาจัด
             เปนชวงเชาแทน**
             นําทานเท่ียวชมชุมชนคาปรีอันเกาแกต้ังรกรากมาแตบรรพบุรุษ จนกลายเปนศูนยกลางของเกาะ 
             ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการทองเท่ียวและตากอากาศ รานรวงเปดใหบริการนักชอปปงไดเลือกสรร 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
             กลับสูทาเรือเมืองนาโปลี โดยเรือ Jet ท่ีใหความสะดวกสบายและปลอดภัยสูง รถโคชรอรับคณะแลว
             เดินทางสูสนามบิน
17.00 น.  รถสงคณะท่ีสนามบินเพ่ือทําการเช็คอิน
19.35 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline โดยเท่ียวบินท่ี TK 1880
22.55 น.  ถึงสนามบินอิสตันบูล รอเปล่ียนเท่ียวบิน

01.45 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline โดยเท่ียวบินท่ี TK 068
15.25 น.  คณะเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เกาะคาปรี - ถ้ําบลูกร็อตโต�- นาโปลี - เดินทางกลับ15  เม .ย .  66
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คาทัวรรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
คาบริการจากหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามโปรแกรม 15-19 ทาน หัวหนาทัวร 1 คนและ 20-24 ทาน หัวหนาทัวร 2 คน
คารถโคชมาตรฐานยุโรป, เรือไฮสปดเฟอรร่ี ทองเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ
คาเขาสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม
คาโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียด
แนบทายในหัวขอ “โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)”
คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละประเทศ
คาทิปพนักงานขับรถทองเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรตอทาน / วัน
คาธรรมเนียมวีซาสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเกน)
คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสียชีวิต/
อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเน่ืองหลังจากกลับถึง
ประเทศไทยไมเกิน 150,000 บาท ท้ังน้ีครอบคลุมถึงประกันสุขภาพท่ีไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

คาทัวรไมรวม 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีส่ังมาในหองพักคา
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม

อัตราคาทัวร

PERIOD Tour Fare
ADL

CHD 05-12
With Bed

CHD 2-4
No Bed

SGL
Supplement

NO TKT 
ADL / CHD

05-16 เม.ย 66 189,000.- 170,000.- 151,000.- 27,000.- -50,000.- / -37,000.-



การจองทัวร 
(HOW TO MAKE YOUR RESERVATION) 

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเช่ือถือ
ได ซ่ึงจะดูแลทานดวยข้ันตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจํา
ลวงหนา 60,000 บาท ตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และ
กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข **ปดรับจองทันทีเม่ือครบผูเดินทางไมเกิน 24 ทาน**

ทางงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี
1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตางๆในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวรหรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเง่ือนไขระหวางทัวรท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางคร้ังอาจจะ มีผลกระทบกับผู
รวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับจองทัวร 
(CANNOT MAKE YOUR RESERVATION)

ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 60 วัน คืนเงินคามัดจํา โดยหักคาดําเนินการในการทําวีซา + คาบริการ 
ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอนวันที่นําเที่ยว ใหคืน 100% ของเงินคา
บริการ
ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่นําเที่ยว ไมตองคืนเงินคาบริการ
 คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน คาบริการที่ตองจายตามขอ
1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจากนักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดง
หลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้

1.
2.

3.
4.
5.

      5.1  คาธรรมเนียมการขอวีซา
      5.2  คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
      5.3  คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ

หลักเกณฑที่นํามาใชนี้ เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนับตั้งแตวัน
ที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป

การยกเลิกจองทัวร 
(CANCELLATION CHARGE) 



สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (PORTER)
คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียก
เก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาข้ึนลงได ทานสามารถเรียกรอง
เงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / คร้ัง
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)
ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ท้ังน้ีข้ึนอยู
กับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน
กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสีย
หายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน

สถานท่ีเขาชม  (RESERVATION FEE & ENTRANCE FEE)
 
 

การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมน้ัน ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิได
แจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน
Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือ
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจาก
ไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน

การสะสมไมล
ของสายการบิน 
(MILEAGE CLAIM )

การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋ัวกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%,
สวนสายการบิน ออสเตรียนแอรไลน, ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน เอมิเรสต
แอรไลน ข้ึนอยูกับเง่ือนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ัน ๆ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสวนหรือท้ังหมดเปน
สิทธิของสายการบินเทาน้ัน
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel
Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันท่ีออก
ต๋ัว

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
(AIR TICKET)

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะ
ตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึง
ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหากทานไมแนใจในวันเดิน
ทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีท่ีต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไม
กอนท่ีทานจะชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือ



โรงแรมและหองพัก (HOTEL ACCOMMODATION)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักท่ีมีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 2 ทาน

หองพักแบบ Double คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
หองพักแบบ Triple Room คือหองพักท่ีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ) 
หองพักแบบ Single คือหองพักท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก
1 ทาน
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตาง
กัน ซ่ึงอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ
โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให บริการใน
ชวงฤดูรอนเทาน้ัน 
ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพ่ิมเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใช
จายเพ่ิมเติมได

พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบพ้ืนหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน)ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือน
กันท้ัง 2 รูป
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา 
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณและกรณีท่ีผูเดินทางอายุเกิน 20 ปบริบูรณ แตยังคงสถานะเปนนักเรียน/
นักศึกษา และมีบิดาหรือมารดาเปนผูออกคาใชจายให
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท/ สังกัดท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ันโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน,วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตาม
ปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานท่ีย่ืนในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วัน กอนการไปย่ืนวีซาใน
แตละประเทศ)
ในกรณีท่ีมีหนังสือรับรองจากบริษัท ตองมีสําเนาสัญญาจางงาน และสลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 
กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 1 เดือน
พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพยสวนตัว มีอายุไมเกิน 15 วันจากวันย่ืน
คํารองวีซา พรอมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากท่ีแสดงยอดเงินลาสุดไมเกิน 7 วัน โดยไมมีขอยกเวนใดๆท้ังส้ินท้ังน้ีควรเลือก
เลมท่ีมีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุม
กับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีท่ีเดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการย่ืนขอ
วีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***

เอกสารในการย่ืนวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลาย่ืนประมาณ 16 วันทําการ
(การขอวีซาประเทศอิตาลีผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายน้ิวมือดวยตนเอง

ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาลี)อาคารสีลมคอมเพล็ก ช้ัน 15 ถนนสีลม (ใกลสถานีรถไฟฟาศาลาแดง)
 



กรณีท่ีบริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6แลว
ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
ช่ือผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
กรณีท่ีเปนนักเรียนนักศึกษาจะตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน พรอมสําเนาบัตร
นักเรียน กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยท่ี
บิดา, มารดา จะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได ณ ท่ีวาการอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม
ทุกคร้ัง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผล
ใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเง่ือนไขท่ีบริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอ
ตกลงและเง่ือนไขท่ีบริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ

 
 


