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บารี – อลัเบโรเบลโล – มาเทร่า – ปาแลร์โม – อากรีเจนโต้ 
หุบเขาแห่งวิหาร – คาเทนยา – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟเอด็น่า – ซิราคิวส์ – วาเลต็ต้า 

ล่องเรือชมเกาะมอลต้า – เกาะโกโซ – ชมเมืองมรดกโลก 
*** พกัโรงแรมถ า้สุดหรู ณ เมืองเก่า มาเทร่า *** 

วนัแรกของการเดินทาง(1)  กรุงเทพฯ – อสิตนับูล – บารี(อติาล)ี 
17.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  
 สายการบินเตอร์กิสแอรไลน์ (Turkist Airlines) 
23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069  

วนัที่สองของการเดินทาง(2) บารี – ชมเมือง – ปราสาทซเวโว – ชมหมู่บ้านอลัเบโรเบลโล  
05.30 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านต่อเคร่ือง 
08.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี TK1445 
09.50 น. เดินทางถึงเมืองบารี ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เ มือง  จากนั้ นน าท่ านออกเ ดินทาง สู่ เ มืองอัล เบโร เบลโล 
(Alberobello) (60 กม.) อลัเบโรเบลโล ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาปูเลีย
(Apulia) ของอิตาลี มี ช่ือเสียงเน่ืองจากสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ บา้นเรือนทอ้งถ่ินมีหลงัคารูปกรวย ตวับา้นเรือนสร้าง
จากหินปูนมีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินชมเมืองอลัเบโรเบลโลท่ีน่ารัก ท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้
ร้านกาแฟ รวมถึงร้านของท่ีระลึกมากมาย เมืองน้ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996และเป็นจุดหมายท่ีนิยมมา
ท่องเท่ียวมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของอิตาลีใต ้ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
ออกเดินทางเข้าสู่เมืองบารี(Bari) บารีเป็นเมืองหลวงของ
ภูมิภาคอาปูเลียในเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีแห่งหน่ึง
ของอิตาลีใต ้มีท่าเรือและมหาวิทยาลยั เมืองบารีแบ่งเป็นเขตต่างๆ ทางทิศเหนือเป็นเมืองเก่าท่ีสร้างขึ้นริมทะเล
ระหว่างท่าเรือสองแห่งท่ีทนัสมยักบัมหาวิหารเซนตนิ์โคลสั , วิหารซานซาบิโนและปราสาท Hohenstaufen สร้าง
ขึ้นส าหรับกษตัริยเ์ฟรเดอริคท่ีสอง ทาง
ทิศใต้คือย่านมูรัต (Murat) เขตเมืองท่ี
ทนัสมยัย่านช็อปป้ิงส าคญั น าท่านเก็บ
ภาพปราสาทซเวโว (Castello Svevo) 
แลนด์มาร์คหลักของบารี ตัวปราสาท
ตั้งอยูริ่มทะเลอเดรียติก (Adriatric Sea) มี

ออกเดินทาง ธันวาคม 2565 – เมษายน 2566 



  
 

ท่ีก าแพงป้องกนัลอ้มรอบ แต่เดิมเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการอาณาจกัรโรมนัและไบแซนไทน์ และไดรั้บการบูรณะ
โดยจกัรพรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิเฟรดเดอริกท่ี 2 ภายหลงัไดถู้กสร้างเพิ่มเติมและตกแต่งใหม่โดยกษตัริย ์แห่ง อาร์
รากอน อิสระทุกท่านเก็บภาพความงามตามอธัยาศยั   
น าท่านเดินเขา้สู่เขตเมืองเก่าบริเวณจตุรัสเมอร์ชานไทล ์(Piazza Mercantile) เป็นบริเวณท่ีพลุกพล่านไปดว้ย
คนทอ้งถ่ินและนักท่องเท่ียว ในบริเวณน้ียงัเป็นท่าเรือท่ีสามารถ
ขา้มฟากไปยงัเมืองดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชียไดอี้กดว้ย น า
ท่านเก็บภาพโบสถเ์ซนตนิ์โคลสั (The Basilica of San Nicola) ท่ี
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1197 สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของนกัเดินเรือ จากนั้น
มีเวลาใหท้่านเดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงของต่างๆตามอธัยาศยั / น าท่าน
เขา้สู่ท่ีพกั   

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Nicolaus Hotel Bari / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง  
*** เตรียมกระเป๋าเลก็ส าหรับเข้าพกัโรงแรมในเขตเมืองเก่ามาเทรา*** 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) บารี – มาเทรา(มรดกโลก) – จัตุรัสวติโตริโอ – ชมเมือง  
     ชมพระอาทิตย์ตก – พกัโรงแรมถ า้ในเมืองเก่ามาเทรา 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองมาเทรา(Matera) (70 กม.) 

ผ่านชมเมืองต่างๆระหว่างทาง แวะเก็บภาพตวัเมืองมาเทราจากจุด
ชมวิว จากนั้นน าท่านเขา้สู่เมืองมาเทรา เมืองโบราณท่ีมีผูค้นอยู่
อาศยัมาตงัแต่ยุคหิน เป็นเมืองท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก
เทียบเคียงกับเมืองเจริโค น าท่านเดินชมเขต Sassi di Matera 
เมืองท่ีเคยได้ช่ือว่ายากจนท่ีสุดในอิตาลี และไม่มีไฟฟ้าใช้
รวมถึงน ้าประปาจากรัฐบาลกลาง  จนถึงปี ค.ศ.1950 ไดเ้กิดโรค
ระบาดรัฐบาลอิตาลีจึงได้สร้างเมืองใหม่และได้อพยพผูค้นออก
จากเขตเมืองน้ีทั้งหมด ต่อมาภายหลงัเมืองมาเทราได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1993 รัฐบาลอิตาลีจึงเข้ามา
ปรับปรุงและประยกุตบ์า้นถ ้าให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว, ร้านอาหาร
และโรงแรมสุดหรู   



  
 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเขา้เช็ค-อินโรงแรมท่ีพกั(โรงแรมถ ้าสุด
หรูท่ีดัดแปลงปรับปรุงจากบ้านเรือนเก่าของ
ชาวเมือง) ได้บรรยากาศแบบดั้งเดิมแต่มีความ
หรูหราสะดวกสบายแบบโรงแรมยุคใหม่ ) 
จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า(รองเท้า
ผา้ใบแบบสบายๆ) น าท่านเขา้ชมโบสถถ์ ้า San Pietro Caveoso ชมงานเขียนเฟสโกท่ี้งดงามอายกุวา่พนัปี ชมจตัุรัส
ต่างๆท่ีสวยงาม บา้นเรือนท่ีสร้างอยูใ่นถ ้า 
หินปูนและบางหลังสร้างซ้อนกันขึ้ นไปแบบท่ีท่านไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน ชมจัตุรัสดูโอโม (Matera’s 
Cathedral) เสมือนเป็นศูนยก์ลางของเมืองเก่ามีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยัได้เวลาสมควรน า
ท่านเดินสู่จุดชมวิวพระอาทิตยต์กดิน เก็บภาพความงดงามของเมืองเก่าในเวลาเยน็ / น าทุกท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Aquatio Cave Luxury Hotel & Spa, Matera / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง   

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  มาเทรา – โกเซนซา – ทอร์มิน่า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองโกเชนซ่า (Cosenza) เมืองศูนยก์ลาง

ของเขตกาลาเบรีย มีประชากรประมาณ 70,000 คน เป็นเมืองโบราณ
เก่าแก่ตงัแต่ยคุโรมนั มีคอนเซนเทีย อะคาเดมี (Cosentian Academy) 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาบันการศึกษาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของการศึกษาด้าน
ปรัชญาและวรรณกรรมในอิตาลีและยโุรป  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ีวิลล่า ซาน จิโอวาน่ี (Villa San Giovanni Imbarchi) ขา้มฟากสู่
ท่าเรือเมสสิน่า อิมบาร์โค (Messina Imbarco) เกาะซิซิลี น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองทอร์มิน่า(Taormina )  
น าท่ านชมเมืองทอร์มินา  เ มืองบนยอดเขาทางชาย ฝ่ัง
ตะวนัออกของซิซิลี ตั้งอยู่ใกลก้ับเมาท์เอทน่า (Mount Etna) 
ภูเขาไฟช่ือดงัท่ียงัคุกรุ่นอยู่ ในตวัเมือง, โรงละครกรีกโบราณ
ท่ียงัคงใช้อยู่ในปัจจุบัน มีหาดทรายยาวเหยียดเช่ือมต่อกับ 
Isola Bella เกาะเล็ก ๆ และเขตอนุรักษธ์รรมชาติ / จากนั้นน า
ท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: NH Collection Taormina / หรือเทยีบเท่า 
 



  
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5)  ทอร์มิน่า – ภูเขาไฟเอทน่า – นั่งรถโฟร์วลิ – นัง่กระเช้าชมววิ 
     เมืองปาแลร์โม   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ท่ีตั้งของภูเขาไฟเอ็ดน่า ภูเขาไฟท่ีเพิ่งขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 2013 ภูเขาไฟ Etna นับเป็นหน่ึงใน
ภูเขาไฟท่ีมีการปะทุบ่อยคร้ัง และมีความสูงท่ีสุดของยุโรปอีกดว้ย
นั่นท าให้นักท่องเท่ียวสามารถเก็บภาพยามควันไฟปะทุ ลอย
สะทอ้นแสงอาทิตยย์ามเยน็ไดอ้ย่างง่ายดาย น าท่านชมภูเขาไฟเอ็ด
น่า (Mount Etna) เป็นภูเขาไฟท่ียงัไม่ดบัท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยโุรป  
มีความสูง  ประมาณ  3,340 เมตร วดัฐานโดยรอบได ้150 เมตร เป็นท่ีรู้จกักนัในภาษาทอ้งถ่ินวา่ “ปล่องไฟแห่งซิซิ
ลี”  ในหน้าหนาวท่านจะเห็นหิมะปกคลุม
อยู่บนยอดเขา ตามประวัติมีบันทึกไว้ว่า
ภูเขาเอ็ดน่าเกิดการปะทุขึ้ นคร้ังแรกในปี 
396 ก่อนคริสตกาล ท่านจะไดเ้ห็นซากลาวา
และเถ้าถ่านของภูเขาไฟ น าท่านข้ึนรถ
กระเชา้ Cable Car ข้ึนสู่ความสูงประมาณ 
2,500 เมตร เพื่อไปสู่จุดชมวิว ท่ีท่านจะ
สามารถเห็นทิวทัศน์และบันทึกภาพของ
ภูเขาไฟเอด็น่าไดอ้ยา่งชดัเจน ท่านสามารถชมภาพเหตุการณ์ท่ีภูเขาไฟ ระเบิดเม่ือ ค.ศ.2006  สนุกสนานกบัการนัง่
รถจ๊ิปพิเศษ ขึ้นภูเขาเอ็ดน่า ท่ีความสูง 2,950 เมตร มีหิมะปกครุมตลอดทั้งปี ชมความมหัศจรรยข์องวิวทิวทศัน์
หน่ึงเดียวในยโุรป ท่ี Mt.Etna บนเกาะซิซิลี  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองปาแลร์โม (Palermo) เมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองซิซิลี  ท่ีมีประวติั

ยาวนาน ยอ้นหลงัไปถึง 800 ปีก่อนคริสตกาลและผ่าน
ก า รยึ ด ค รอง จ ากหล า ยช า ติหล า ยภ าษ าท า ให้ มี
โบราณสถานและโบราณวตัถุ ท่ีมีลกัษณะและรูปแบบ
แตกต่างกัน อยู่เป็นจ านวนมากเมืองปาเลอร์โม เมือง
หลวงของเกาะซิซิลีอยู่ดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะ
และเป็นตน้ก าเนิดของหนังเร่ือง The God Father ท่ีเป็น
เร่ืองราวเกี่ยวกบัครอบครัวมาเฟียชาวอิตาลีสองรุ่น ตั้งแต่
วยัเด็กท่ีเกาะซิซิลีจน เร่ิมสร้างอิทธิพลขึ้นมาเป็นมาเฟียใหญ่ในนิวยอร์ค 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Hotel NH Palermo / หรือเทยีบเท่า 



  
 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)  ปาแลร์โม – ชมเมือง – อะกรีเจนโต้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชมมหาวิหารแห่งปาเลอร์โม(Palermo Cathedral) ท่ีสร้างอุทิศแด่พระแม่มารีงานก่อสร้างส่วนใหญ่ 
เ กิดขึ้ นในราวคริสตศ์  ตวรรษท่ี  15  –  16 
โดยเฉพาะหน้ามุขด้านใตท่ี้เป็นศิลปะแบบคา
ตาลนั-กอธิคและท่ีงดงามมากอีกอย่างหน่ึงก็คือ
โดมทรงกลมชมย่านควอทโตร คานติ (Quatto 
Canti) ย่านใจกลางเมืองเก่า มีอนุสาวรีย์ราย
ลอ้มดว้ยน ้าพแุละรูปป้ันบริเวณจตุรัสเปรตอเรีย 
(Piazza Petroria) เดินทางสู่ เขตมอนเรอาเล 
(Monreale) หรือ Mons Regalis ท่ีมีความหมาย
ในภาษาอังกฤษว่า Royal Mountain ตั้งอยู่บน
ลาดเขาคาปูโตช้ม มหาวิหารแห่งมอนเรอาเล (Monreale Cathedral) ผลงานอนัโดดเด่นท่ีเป็นการผสมผสานศิลปะ

สามรูปแบบเขา้ด้วยกัน เร่ิมจากทรงสถาปัตยกรรมแบบนอร์มนั แต่มีความงามเป็นเลิศท่ีหินโมเสคท่ีใช้ในการ
ประดบัประดาวหิารอนั เป็นคุณลกษัณะของศิลปะไบแซนไทน์หินโมเสคเหล่าน้ีเล่าเร่ืองราวในคมัภีร์ศาสนาคริสต์
จากการสร้างโลกไปจนถึงยุคของพระบุตรและนักบุญและมีเสาประดบัวิหารท่ีแสดงให้เห็นถึงความอิสระท่ีไม่
ธรรมดาของรูปแบบศิลปะโรมาเนสก์ ชมเขตเมืองเก่าของมอนเรลาเล เมืองน้ียงัมีช่ือเสียงในเร่ืองของงานศิลปะ
ทอ้งถ่ินและเคร่ืองเซรามิก ท่ีมีรูปแบบรูปทรงใหเ้ลือกมากมายตั้งแต่แบบโบราณไปจนถึงแบบสมยัใหม่  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อิสระทุกท่านเก็บภาพความสวยงามและเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอะ
กรีเจนโต(้Agrigento) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยโบราณสถานกรีกจนไดถู้กยกยอ่งวา่ เป็น หุบเขาแห่งวิหาร (The Valley of 
Temples) ถือว่า เป็นหน่ึงในเมืองของอารยธรรมกรีกท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดังนั้นชาวอา
ครากาสซ่ึงยา้ยถ่ินฐานมาจากกรีกเม่ือ 800 ปีก่อนคริสต์กาลจึงไดส้ร้างวิหารเพื่อบูชาเทพเจ้าของกรีกไวณ้ เมือง
แห่งน้ี 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่: Hotel Costazzurra Museum & Spa / Oasi Di Selinunte Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง  



  
 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7) อะกรีเจนโต้ – หุบเขาแห่งวหิาร – เซราควิ  
     ท่าเรือโพซซัลโล – วลัเลตต้า(มอลต้า) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเขา้ชม หุบเขาแห่งวิหาร(The Valley of Temples) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยเูนสโกเ้มอ่ื ปีค.ศ.1997 น าท่านชมวิหารต่างๆภายใน
หุบเขาแห่งน้ีเร่ิมจากวิหารคองคอร์เดีย(Temple of 
Concordia) วิหารรูปทรงคลา้ยวิหารพาร์เธน่อน แห่ง 
กรุงเอเธ่น ประเทศกรีซ ซ่ึงบรรดานักท่องเท่ียวท่ีได้
เข้าชม ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ยงัคงความ
สมบูรณ์กว่าวิหารพาร์เธน่อนเสียอีก น าท่านชมวิหาร
เฮร่า (Temple of  Hera) วิหารซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาบน
จุดท่ีสูงท่ีสุดของหุบเขาน้ีวิหารเฮอร์คิวลิส (Temple 
of Hercules) วิหารซ่ึงมีเสาขนาดใหญ่กว่าวิหารอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงไดถึ้งความเช่ือของชาวกรีกในความทรงพลังของ
เทพเฮอร์คิวลิส ต่อดว้ยวิหารอ่ืนๆ ในหุบเขาแห่งน้ี ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซีรากูซา (Syracuse)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองซีรากูซา (Syracuse) เป็นเมืองประวติัศาสตร์ยาวนาน แห่งแควน้ปกครองตนเองซิซิลี 
ตั้งอยู่ริมทะเลไอโอเนียน เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัซีรากูซา เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์กรีกโบราณทั้ง
ดา้นวฒันธรรม สถาปัตยกรรม มีซากปรักหักพงัของวิหารและโรงละคร
กรีกประมาณ 500 ปีก่อนคริสตศ์กัราช บางส่วนของก าแพงเมืองและป้อม
ปราการ สนามกีของโรมนั และสุสานใตดิ้นหลายแห่ง เป็นสถานท่ีเกิด
ของอาร์คิมิดีส นักคณิตศาสตร์และวิศวกรชาวกรีก เป็นเมืองเก่าแก่อายุ 
2,700 ปี มีบทบาทส าคญัในยคุโบราณ หน่ึงในมหาอ านาจในโลกแห่งเมดิ
เตอร์เรเนียน เมืองน้ีก่อตั้งขึ้นโดยชาวอาณานิคมโครินเทียน ต่อมาเป็น
เมืองใหญ่ท่ีสุดและส าคญัมาก ไดข้ยายอิทธิพลไปทัว่ทั้งเกาะและตอนใต้
ของอิตาลี ชาวไบแซนไทน์เขา้ครอบครองใน ค.ศ. 535 และสถาปนาเป็น
เมืองหลวงของซิซิลี เมืองน้ีหมดความส าคัญ ลงในสมัยกลาง ในยุค
ปัจจุบนั เมืองไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกร่วมกบัเนโกร
โปลิสแห่งปันตาลีกา / ออกเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโพซซลัโล (Pozzallo) 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภัตตาคาร  
20.30 น. น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีออกเดินทางสู่เมืองวลัเลตตา้ 
22.00 น. เดินทางถึงเมืองวลัเลตตา้ (Valletta) / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Hotel Cavalieri, San Giljan / Osborne Hotel / หรือ
เทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 



  
 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) วลัเลต็ต้า – เกาะมอลต้า – ชมเมือง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั /  

น าท่านเ ท่ียวชมเมืองเก่าสามเมืองแห่งเกาะ
มอลตา้ อนัไดแ้ก่ เมืองคอสปิควั, เมืองแซงเกลีย 
และเมืองวิททอริโอซา  เมืองท่ีได้มีสร้างก าแพง
ป้อมปราการโอบลอ้มโดยรอบ น าท่านแวะถ่ายรูป
กับสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ป้อม
ปราการโบราณ, โบสถป์ระจ าเมือง, ศาลาวา่การเมือง 
และท่าเ รือเมืองเก่า น าท่านชมเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐมอลตา้ ซ่ึงไดต้ั้งช่ือเมืองตามช่ือของ Jean Parisot De La Valetta ผูซ่ึ้งสามารถป้องกนัการรุกรานเกาะ
มอลตา้ จากอาณาจกัรออตโตมานในปี ค.ศ.1565 เมืองวลัเลตตาไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกในปี 1980 น าท่านชม สวนบารัคคา (Barracca Garden) ภายในสวนประกอบไปดว้ย Upper Barracca 
และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นไดส้ร้างขึ้นในปี 1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิว
ของอ่าวแกรนดฮ์าร์เบอร์ไดช้ดัเจน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าชมวิหารเซนต์จอห์น สร้างโดยอศัวิน เซนต์จอห์นเพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผูอุ้ปถมัภ์เหล่าอศัวิน
ทั้ งหลาย   ความพิเศษของวิหารแห่งน้ีคือการ 
ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาว
มอลตา้ในช่วงศตวรรษท่ี 16 จากนั้นชมปราสาท
โอเบอร์ (Auberge de Castille) อาคารท่ีมีความสง่า
งามและใหญ่โตท่ีสุดแห่งหน่ึง ในเมืองวลัเลตตา 
ตั้ งอยู่บนจุด ท่ี สูง ท่ี สุดของคาบสมุทร ซ่ึ งถูก
ออกแบบให้เป็นสถานท่ีหรูหราท่ีสุด ปัจจุบนัใช้
เป็นท่ีพ  านกัของนายกรัฐมนตรีของ 



  
 

ประเทศสาธารณรัฐมอลตา้   น าท่านเขา้ชมพระราชวงัแกรนด์มาสเตอร์ อดีตพระราชวงัยุคศตวรรษท่ี 16  แรกเร่ิม
เดิมทีถูกใช้เป็นสถานท่ีบัญชาการรบของอัศวินในยุคนั้น และภายหลังเสร็จส้ินสงคราม ได้ถูกต่อเติมเป็น
พระราชวงั แต่แลว้ถูกโอนยา้ยเปล่ียนมือเป็นสถานท่ีพ านกัของผูป้กครองจากประเทศองักฤษในช่วงศตวรรษท่ี 19 
และกลบัมาถือครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลงัประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และในปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นอาคาร
รัฐสภาแห่งมอลตา้ สถานท่ีท างานของประธานาธิบดีแห่งมอลตา้ ภายในตวัอาคารตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค และ
เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมในบางส่วนท่ีจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับจัดแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตร์และ
ยุทโธปกรณ์ของอศัวินในอดีต น าท่านเท่ียวชมเมืองราบตั(Rabat) เมืองส าคญัในอดีตของมอลตา้และเป็น
แหล่งส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมแห่งมอลตา้เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตั้งของเมืองเก่าโรมนั เมืองน้ีเป็นฉากในการถ่าย
ภาพยนตเ์ร่ืองมิวนิคและแบลค็ อีเกิล อีกดว้ย 

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Hotel Cavalieri, San Giljan / Osborne Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9)      วลัเลตต้า – เกาะ โกโซ – ชมเมือง – วลัเลตต้า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่เกาะโกโซ (Gozo Island ) อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
มอลตา้ โดยเกาะนั้นตั้งอยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  เป็นอีกหน่ึงเกาะในต านาน ท่ีบางคร้ังมกัเรียกว่า เกาะแห่ง
คาลิปโซ่ ปัจจุบนัเกาะโกโซ เป็นเกาะท่ีมีความงดงาม
ทางธรรมชาติมากแห่งหน่ึงของหมู่เกาะมอลต้า เป็น
อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่านกัด าน ้ า 
น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบักงัหนัลม Ta Kola และ
ถ่ายรูปกับถ ้ าคาลิปโซ   จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิหาร
กันติจา ปัจจุบันได้รับการบรรจุไว้ในรายช่ือของ
มรดกโลกในปี ค.ศ.1980โดยวิหารถูกสร้างขึ้นจาก
หินขนาดใหญ่และถือว่าเป็นหน่ึงในอนุสาวรีย์หิน
ใหญ่ ท่ีสามารถย้อนกลับไปในยุคสมัยหินใหม่  
(3600-2500 BC) เช่ือกันว่าเป็นวิหารทางศาสนาท่ีมี
ความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกอีกดว้ย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย       น าท่านถ่ายรูปกบัป้อมปราการวิคตอเรีย ท่ีตั้งขึ้น

ตามพระนามของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่ง
องักฤษในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชยค์รบรอบ 25 ปี จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าแห่งเกาะโกโซ พร้อม
เก็บภาพความสวยงามทั้งธรรมชาติและหมู่อาคารบา้นเรือนโรมนัโบราณท่ียงัคงความสวยงาม จวบจนปัจจุบนั 
อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชมวิหารทาพินู วิหารโรมนัคาธอลิก ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใกล้



  
 

หนา้ผา  ดา้นในโบสถ์ประดบัดว้ยภาพโมเสคจ านวน 6 ภาพ และกระจกสีจ านวน 76 บาน และมีหอระฆงัสูง 61 
เมตร นับเป็นอีกหน่ึงโบสถ์ท่ีมีความส าคญัของคริสตจกัร เน่ืองจากพระสันตะปาปามาเยือนถึง 2 ท่าน ซ่ึงโป๊ป
จอห์นปอลท่ี 2 เคยเสด็จมาเยื่อเม่ือปี ค.ศ.1990 และ โป๊ปเบเนดิกต์ท่ี 14 มาเยือนเม่ือปี ค.ศ. 2010 และได้มอบ
กุหลาบสีทอง หรือ โกลเดน้โรส  สัญลกัษณ์แห่งความศกัด์ิสิทธ์ิไว ้ณ โบสถแ์ห่งน้ี 

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่: Hotel Cavalieri, San Giljan / Osborne Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)     วลัเลตต้า – ฮาการ์ กมิ – ล่องเรือ – ช้อปป้ิง – สนามบิน  
เชา้    รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านล่องเรือชมทศันียภาพความสวยงามของเกาะมอลตา้ น าท่านถ่ายรูปกบัถ ้าบลูกร๊อตโตแห่งเกาะมอลตา้ น า
ท่านถ่ายรูปกบัหนา้ผาดิงลี(Dingli Cliffs) อีกหน่ึงผางามแห่งเกาะมอลตา้ (การล่องเรือขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ หาก
อากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษทัฯ จะจดักิจกรรมอ่ืนทดแทน)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นมีเวลาใหทุ้กท่านเดินเล่นในบริเวณจตัุรัส
เซนตจ์อร์จ (St George’s Square) หรือพาเลส สแควร์ 
ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้และร้านกาแฟน่ารักมากมาย 
จากนั้นน าท่าน อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัได้
เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินมอลตา้ 

19.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดย
เท่ียวบินท่ี TK1372  

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินอสตนับูล น าท่านต่อเคร่ืองสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11) อสิตนับูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเท่ียวบินท่ี TK062  
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************** 



  
 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้า
ของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนีก้าร
ตัดสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  

 

อตัราค่าบริการ อติาลใีต้ – มอลต้า 11 วนั 
ก าหนดการ ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

02 – 12 ธ.ค.65  149,900 149,900 149,900 29,900 

25 ธ.ค.65 – 04 ม.ค.66  162,900 162,900 162,900 35,900 

23 – 31 ม.ค.66 149,900 149,900 149,900 29,900 

10 – 20 ก.พ.66 149,900 149,900 149,900 29,900 

17 – 27 มี.ค.66 149,900 149,900 149,900 29,900 

31 มี.ค. – 10 เม.ย.66 155,900 155,900 155,900 29,900 

07 – 17 เม.ย.65 159,900 159,900 159,900 29,900 

28 เม.ย. – 08 พ.ค.66 155,900 155,900 155,900 29,900 

* คณะออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

**กรณีต้องการอพัเกรดต๋ัวเคร่ืองบิน กรุณาติดต่อพนักงานขาย ** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บารี // วาเลต็ตา้-กรุงเทพฯ(หรือสลบัเมืองก่อนหลงั) 
✓ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

✓ ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะ
ผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

✓ ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
✓ ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

1 ท่าน  
✓ ค่าประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์  
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถระหวา่งการท่องเท่ียวในยุโรป  
✓ ค่าน ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ตลอดการเดินทาง 



  
 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

❖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
❖ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
❖ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000   บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 

Passport มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดี
คืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

• บริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน, หอ้งพกัท่ีไดรั้บการยนืยนัมาจากทาง
ยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่
วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 



  
 

กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 

- ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่น
หรือไม่ผา่นการพิจารณา 

- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่
ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกั
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้อง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวีซ่า แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

• ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

  



  
 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า VISA ทุกท่านต้องมาโชว์ตัวพร้อมสแกนนิว้มือ 

❑ หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
❑ รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวม     

      แวน่ตา ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง (สถานทูตไม่รับรูปท่ีปร๊ินจากคอมพิวเตอร์) 
❑ ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
❑ ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด   
❑ ส าเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล / เอกสารเพิม่เติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
❑ หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   
o กรณีเจ้าของกจิการ/ค้าขาย  : หลกัฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมี

ช่ือผูเ้ดินทาง หรือ ส าเนาใบเสียภาษี  (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
o  กรณีข้าราชการ/พนักงาน/ผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษ(ตัวจริง) ระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 
เดือน  

o กรณีนักเรียนและนักศึกษา : หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นภาษาองักฤษ(ตัวจริง) จากสถาบนัท่ี
ศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

o กรณีอาชีพอสิระ/ธุรกจิส่วนตัว  : หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ (ตัวจริง) โดยระบุประเภทกิจการ สถานท่ีตั้ง
กิจการ และรายได ้ 

*** จดหมายรับรองการท างาน/นกัเรียนให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) *** 
❑ เอกสารทางการเงิน (สถานทูตจะรับพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรกและไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน) 
1.  หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมี

เลขท่ีบัญชีระบุอยู่ทุกหน้า แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statements หรือส าเนา
สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้     

2.  หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ตัวจริง)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) และกรุณาสะกด
ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั  

*** ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ โดยการใช้หนังสือรับรองจาก
ธนาคาร)  *** 

กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี ใช้เอกสารเพิม่เติมดังน้ี 
❑ ส าเนาสูติบัตร  
❑ กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาหรือมารดาใช้เอกสารเพิม่เติมดังนี้ 



  
 

o เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

o เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุ
วา่ มารดายนิยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

o เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุ
วา่ บิดายนิยอมใหเ้ดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

*** กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมดไป ในวันท่ีสแกนลายนิ้วมือด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียม

เอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต *** 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศ
ตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

********************************************************************** 
 
 
 
 
 

  



  
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

