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01. อังคำรที่ 10 กันยำยน 2562     กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช (ROW U) ประตูที่ 10  
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 

23.00 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 069 (10.20 ชม. / Dinner, Breakfast) 
 

02. พุธที่ 11 กันยำยน 2562       อิสตันบูล – วัลเลตตำ – เซนต์จูเลยีน    
 

05.20 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปล่ียนเครื่อง 
08.10 น. ออกเดินทางต่อโดยเทีย่วบิน TK 1369  (2.30 ชม. / Breakfast) 
09.40 น. ถึง สนามบินเมืองวัลเลตตา (Valletta) เมืองหลวงของประเทศมอลต้า ชื่อเมืองได้ตั้งตามชื่อของ Jean Parisot de La 
Valltte ผู้ซึ่งประสบความส าเร็จในการป้องกันเกาะมอลต้าจากการรุกรานของออตโตมาน เมืองวัลเลตตาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
เมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1980    น าท่านชม วิหารเซนต์จอห์น (St.John’s Co-Cathedral)  ที่ในปัจจุบันเป็น
ทั้งโบสถ์และพิพิธภัณฑ์ สร้างโดยอัศวินเซนต์จอห์น เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผู้อุปถัมภ์เหล่าอัศวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหาร 
แห่งนี้คือการออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลต้า ในช่วงศตวรรษที่16 ด้วยศิลปะแบบบารอคที่มีความยิ่งใหญ่และ
สวยงามสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1673 – 1677 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  

ชม สวนบารัคคา (Barrakka Garden) สวนสวยที่ครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีส่วนบุคคล แต่ภายหลังได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมใน
ปี ค.ศ. 1824  น าท่านนั่งรถม้าKarrozin จาก Upper Barrakka สู่ Lower Barrakka  ในส่วนที่ของUpper Barrakka นั้นสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ที่สวยงาม จากนั้นน าท่านสู่ 
เมืองเซนต์จูเลียนส์ (St.Julians) เมืองที่อยู่บนชายฝ่ังทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นศูนย์รวม
ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมทันสมัย ภัตตาคาร และไนต์คลับ เป็นต้น ซึ่งเป็นเขตที่รู้จักกันในชื่อว่า “Paceville” 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    HOTEL CORINTHIA ST’ GEORGE’S BAY (5*)    หรือเทียบเทา่    (พัก 2 คืน)  
 
 
 
 
 
 
 

03. พฤหัสบดทีี่ 12 กันยำยน 2562     เซนตจ์ูเลียน – เกำะโกโซ     

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะโกโซ (Gozo Island)  มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “เกาะแห่งคาลิปโซ” (Isle of Calypso) ซึ่งมี
ต านานมาจาก ชนเผ่าโอจิเกีย (Ogygia) ในมหากาพย์โอดิซซี่ของโฮเมอร์ ที่เล่าขานกันว่าพวกคาลิปโซเป็นนางไม้ที่อาศัยอยู่ใน
เกาะแห่งนี้และได้กักขังโอดิซซิอุสซึ่งเป็นวีรบุรุษของเรื่องไว้ในฐานะนักโทษแห่งความรักเป็นเวลา ถึง 7 ปี  
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ชม โบสถ์ตาปินู (Ta Pinu Church) โบสถ์แบบโรมันคาทอลิก สร้างอุทิศให้กับพระแม่มารีแห่งตาปินู น าท่านล่องเรือชม  Dwejra 
เมืองริมทะเล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอิันน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทะเลท่ีอยู่ในแผ่นดนิใหญ่ โดยมีธารน้ าตื้นๆ เชื่อมต่อกับทะเล
ไหลผ่านอุโมงค์แคบๆ ตรงหน้าผาและเมื่อมองออกไปในทะเลก็จะพบกับเกาะหินปูนขนาดเล็กๆ ที่สูง เพียง 60 เมตร ที่เรียกว่า 
“Fungus Rock”   บนเกาะแห่งนี้มีพืชชนิดหนึ่งที่เหล่าอัศวินใช้เพ่ือรักษาบาดแผลและโรคบิด เรียกว่า Fucus Coccineus Elitensis 
แต่ถูกเข้าใจผิดเรียกว่า Fungus ซึ่งแปลว่า “รา” เพราะบริเวณส่วนบนของเกาะนี้ถูกปกคลุมไปด้วยราสีด าเต็มไปหมด  
หมายเหตุ   การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   

ชม ป้อมปราการวิคตอเรีย (Victoria Fortress) ที่ตั้งขึ้นตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ในโอกาส
เฉลิมฉลองการครองราชย์ครบรอบ 25 ปี เมื่อปี ค.ศ.1897 จากนั้นเดินทางกลับเมืองเซนต์จูเลียนส์ 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

 

 

 

 

 

 
 

04. ศุกร์ที่ 13 กันยำยน 2562        วัลเลตตำ – คำตำเนีย – อกริเจนโต 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

น าท่านสู่สนามบิน  

อาหารกลางวันท่ีสนามบิน (ตามอัธยาศยั) 

13.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน KM 646 (40 นาที / No Meal) 
14.15 น. ถึงสนามบินเมืองคาตาเนีย 

น าท่านสู่ เมืองอกริเจนโต (Agrigento) (169 กม. / 2.30 ชม.) ที่ Pindar นักปราชญ์ชาวกรีกเคยกล่าวไว้ว่าเป็น Man’s Finest 
Town มีเมืองเก่ายุคกลางตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองใหม่อันทันสมัย 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก     HOTEL DIOSCURI BAY PALACE (4*)   หรือเทียบเท่า  
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05. เสำร์ที่ 14 กันยำยน 2562     อกริเจนโต – ปำเลอรโ์ม   

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชม หุบเขาแห่งวิหาร (Valley of Temples) ที่ตั้งของวิหารทั้งสิบที่สร้างขึ้นเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ในปัจจุบันยังคง
ร่องรอยของวิหาร 9 แห่งให้ท่านชื่นชม อาทิ วิหารแห่งเทพซีอุส ที่ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ วิหารแห่ง
เฮอร์คิวลิส ซึ่งเป็นศิลปะแบบดอริคที่เก่าแกท่ี่สุด และวิหารแห่งคองคอร์ด ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุด รวมทั้งได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นวิหารที่งดงามที่สุด ตัววิหารประกอบด้วยเสาหินถึง 34 ต้น ตั้งอยู่บนเนินอย่างเด่นสง่า จากนั้นน าชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี 
(Archeological Museum) ที่เก็บสมบัติล้ าค่าที่ได้ถูกขุดค้นพบ ณ หุบเขาแห่งนี้ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองปาเลอร์โม (Palermo) (2 ชม. / 126 กม.) เมืองหลวงและเมืองทา่ที่ส าคัญของเกาะซิซิลี 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

ที่พัก     GRAND HOTEL WAGNER (4*)   หรือเทียบเทา่  (พกั 2 คืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

06. อำทติยท์ี่ 15 กันยำยน 2562          ปำเลอร์โม – มองเรอัลเล  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองมองเรอัลเล (Monreale) (11 กม. / 30 นาที) ที่ตั้งของมหาวิหารดูโอโม น าชม มหาวิหารดูโอโม (Monreale 

Duomo) สมัยศตวรรษที่ 12 ซึ่งได้รับการยกย่องวา่เป็นเพชรน้ าเอกของสถาปัตยกรรมอาหรับ–นอร์มัน ชมความงามของงานตกแต่ง
ตั้งแต่ประตูบรอนซ์ด้านหน้าจนถึงรายละเอียดต่างๆ ภายใน อาทิ พื้นหินอ่อน และงานโมเสกหินสีธรรมชาติหลากสีสัน ซึ่งน ามา
ประดับอย่างงดงาม  คงความสมบูรณ์ที่สุดอีกทั้งภาพจากพระคริสต์ธรรมเก่า และพระคริสต์ธรรมใหม่ ชม ระเบียงคด (Cloister) 
กับพื้นท่ีขนาดประมาณสนามเทนนิส 2 สนามที่ท่านจะพบเสาหินถึง 228 คู่ เสาแต่ละต้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาหรับแกะสลัก
และประดับด้วยโมเสกเป็นเรื่องราวตามคัมภีร์ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

เดินทางกลับ เมืองปาเลอร์โม เมืองท่าที่ส าคัญของเกาะซซิิลี มีประวัติยาวนานย้อนหลังไปถึง 800 ปี ก่อนคริสตกาล และผ่านการ
ยึดครองจากหลายชาติหลายภาษา ท าให้มีโบราณสถานลักษณะแตกต่างกันอยู่เป็นจ านวนมาก น าท่านชม วิหารพาลาทีน 
(Palatine Chapel) ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะไบเซนไทน์ ตกแต่งภายในอย่างวิจิตรตระการตาด้วยโมเสกสีทอง  
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ชม วิหารดูโอโมแห่งปาเลอร์โม (Palermo Duomo) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหนึ่งของโลก 
สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคสไตล์กาตาโลเนีย อุทิศแด่พระแม่มารี งานก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 15–16 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

หมายเหตุ กรุณาจัดกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับพักค้างคืนที่เกาะโวลคาโน 1 คืน 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

07. จันทร์ที่ 16 กันยำยน 2562      หมู่เกำะเอโอเลียน – วัลคำโน  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองมิลาซโซ (Milazzo) (200 กม. / 2.30 ชม.) จุดเริ่มต้นของการเที่ยว หมู่เกาะเอโอเลียน (Aeolian Islands) ที่ตั้ง
อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะซิซิลี   องค์การยูเนสโกประกาศให้หมู่เกาะเอโอเลียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากเอกลักษณ์ของ 
ภูมิทัศน์ภูเขาไฟท่ีทั้งสร้างสรรค์และท าลายในเวลาเดียวกัน 

อาหารกลางวันทีโ่รงแรม  

12.15 น.  ออกจากมิลาซโซ เดินทางสู่ เกาะวัลคาโน (Vulcano) โดยเรือเมล ์ 
13.05 น.  ถึง เกาะวัลคาโน เป็นเกาะที่ได้ชื่อมาจากเทพเจ้าแห่งไฟของกรีก เนื่องจากที่นี่ยังมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาตามจุดต่างๆ 
เปรียบเสมือนที่อยู่ของเทพวัลแคน (Vulcan) ปัจจุบันที่เกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในการอาบน้ าแร่ และหมักโคลนภูเขาไฟ 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก     HOTEL THERASIA RESORT & SPA (5*)   หรือเทียบเท่า  
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08. อังคำรที่ 17 กันยำยน 2562    เที่ยวชมเกำะภูเขำไฟ    

อาหารเช้าที่โรงแรม 

09.45 น.  ออกจากเกาะวัลคาโน เดินทางสู่ท่าเรือมิลาซโซโดยเรือเมล์  

10.35 น.   ถึงท่าเรือมิลาซโซ 

11.00 น. เดินทางโดยเรือเมล์สู่ เกาะพานาเรีย (Panarea)  เกาะที่ไดช้ื่อวา่หรูหราที่สุดในบรรดาหมูเ่กาะเอโอเลียน 

อาหารกลางวันแบบกล่อง 

น าท่านเทีย่วชมเกาะพานาเรีย จากนั้นขึ้นเรือเมล์เดินทางสู่ เกาะสตรอมโบลี (Stromboli) หน่ึงในจุดหมายของนักเดินทางที่มายงั
หมู่เกาะเอโอเลียน เนื่องจากเป็นเกาะที่สามารถชมภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่ 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

นั่งเรือเมล์เดินทางกลับท่าเรือมิลาซโซ โดยระหว่างทางท่านสามารถชมวิวลาวาทีไ่หลออกจากริมปล่องภูเขา ซึ่งแสงสีแดงของลาวา
ตัดกับท้องฟ้ายามค่ าคืนจะให้ภาพท่ีสวยงามต่างจากตอนกลางวันโดยส้ินเชิง เมื่อถึงท่าเรือมิลาซโซแล้วน าท่านเข้าที่พัก 

ที่พัก     HOTEL EOLIAN MILAZZO (4*)   หรือเทียบเทา่  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. พุธที่ 18 กันยำยน 2562        มิลำซโซ – ทำโอรม์นิำ – คำตำเนีย 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองทาโอร์มินา (Taormina) (88 กม. / 2 ชม.) เมืองตากอากาศส าคัญของเกาะซซิิลี ตั้งอยูเ่ชงิเขาที่ระดับความสูง 
800 ฟุตจากระดับน้ าทะเล เปรียบเสมือนตั้งอยู่บนระเบียงริมทะเล  น าชม โรงละครแบบกรีกโบราณ ( Greek Theatre) ที่สร้าง
ตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยโครงหินที่ค่อนข้างสมบูรณ์ท าใหจ้ินตนาการตวัอัฒจันทร์ครึ่งวงกลมได้ว่า ในอดีตเคยตระการตา
เพียงใด อีกทัง้มีท าเลที่ตัง้ที่ท่านจะประทับใจกับทิวทัศน์ทีม่ีภูเขาไฟเอทนาเป็นฉากหลัง 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  

น าท่านชมย่านกลางเมืองที่มีนักท่องเที่ยวคึกคักบน ถนนคอร์โซ อุมแบร์โต (Corso Umberto) มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเพลิดเพลิน
กับความน่ารักของเมือง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาตาเนีย (54 กม. / 1 ชม.) 
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อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

ที่พัก     PALACE CATANIA UNA ESPERIENZE (5*)   หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. พฤหัสบดีที่ 19 กันยำยน 2562         คำตำเนีย – ซีรำคิวส์ – อิสตันบูล 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองซีราคิวส์ (Siracuasa) (67 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2 ,700 ปี ด้วยความ
ได้เปรียบทางภูมิประเทศที่เป็นทางผ่านทางการค้า น าความเจริญมาสู่เมืองนี้ในทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ยุคโรมันจนมาถึงยุคไบแซน
ไทน์ สะท้อนมาทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าทางบ้านเรือน โบสถ์วิหาร จนองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
น าท่านชม Archaeological Museum Palo Orsi ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญที่สุดในเรื่องประวัติศาสตร์อิตาลีตอนใต้ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

เดินทางสู่สนามบินคาตาเนีย   

19.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 1396  (2.10 ชม. / Dinner) 
22.55 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปล่ียนเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

11. ศุกร์ที่ 20 กันยำยน 2562       อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

01.25 น. ออกเดินทางต่อโดยเทีย่วบินที่ TK 068 (9.35 ชม. / Breakfast, Lunch) 

15.00 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต ุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อัตรำคำ่บรกิำร  ตั๋วเครื่องบิน  (TK)  ค่าทัวร์  รวมทั้งสิ้น 

ท่านละ  ชั้นทัศนาจร 27,000.-  127,000.-  154,000 .- บาท  
ท่านละ ชั้นธุรกิจ   111,000.-  127,000.-  238,000 .- บาท  

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ - 29,000.- บาท - 
 

หมายเหตุ    -    ราคาตัว๋เครื่องบนิชั้นทัศนาจรและชั้นธุรกจิเป็นราคาเริม่ต้น   ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง ณ วันที่จอง  
-  อัตรานี้ต้องมีผู้เดินทางไม่ต่ ากว่า15 ท่าน 

 

อัตรำนีร้วม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทศันาจร โดยสายการบินเตอร์กิช 
2. ที่พักตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเล้ียง ตามที่ระบุในรายการ 
4. รถบัสปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ 
5. ค่าวซี่า และคา่ภาษีสนามบิน   คา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น  (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท   ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท  

- ผู้เดินทางอายตุ่ ากวา่ 15 ปี  หรือ อายุ 75-85 ปี   ความคุ้มครองคงเหลือ  50%  
8. มัคคุเทศกช์ัยทัวร์ ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 

อัตรำนีไ้มร่วม 
1. หนังสือเดินทาง       
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวอื่น ๆ อาทิ คา่โทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 

ส ำรองกำรเดนิทำง 

           - ช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
           - ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย 
               ตามที่เกดิขึ้นจริง 

เอกสำรประกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศอิตำล ี(วซีำ่เชงเกน้)  

***ทกุท่านต้องแสดงตนที่สถานทตู ณ วนัทีน่ดัหมายยืน่วีซ่า*** 
1. หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลืออยา่งน้อยที่สุด 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  และ หนังสือ

เดินทางเล่มเกา่ที่มีประวตัิการยื่นวีซ่าเชงเก้น 
2. รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 ซม. X 3.5 ซม. จ านวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว ห้ามยิม้เห็นฟัน ไม่ใส่

แว่น และคอนแทคเลนส์สี  
3. หลักฐานการท างาน  
 - หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่เป็นพนักงาน) อายุเอกสารไม่

เกิน 1 เดอืน (นับจากวันท่ีจะยื่น) ท่ีระบุ : อาชีพ, เงินเดือน และ ระยะเวลาในการท างาน 
 - หนังสือรับรองจดทะเบียนการคา้ (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกจิการ) ต้องคดัส าเนา ให้มี

อายุ 3 เดือนนับจากวันที่ออกจนถึงวันท่ียื่น 
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4. STATEMENT จากแบงคย์้อนหลัง 6 เดือน ปรับอยอดปจัจุบัน (ไมเ่กิน 15 วัน นับจากวันที่จะยื่น) เตรียมสมุดการเงินเลม่จริง
ไปวันยื่นที่วีซา่ 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมน าฉบับจริงมาด้วยในวนัยื่น 
6. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ/นามสกุล/ทะเบียนสมรส(ถา้ม)ี พร้อมน าฉบับจริงมาดว้ยในวันยื่น 

 
 
 

ตดิตอ่  :  ซัง / ไปร์ท / อร    โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123, 124, 125  

           Line ID: @chaitour     E-mail : outbound@chaitour.co.th    โทรสำร. 0 2211 0119   
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