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01. อังคารที่ 20 กันยายน 2565     กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบินตรุกี 
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

23.00 น.  ออกเดินทางโดย สายการบินตุรกี เที่ยวบิน TK 069 (10.15 ชม.) 
 

 

02. พุธที่ 21 กันยายน 2565        อิสตันบูล – วัลเลตตา (มอลต้า)    
 

05.15 น. ถึง สนามบินอิสตนับูล ประเทศตรุกี พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
08.10 น. ออกเดินทางต่อโดย สายการบนิตุรกี เที่ยวบิน TK 1369 (2.25 ชม.) 
09.35 น. ถึง เมืองวัลเลตตา (Valletta) เมืองหลวงของประเทศมอลตา้  
เดินทางสู่ เมืองเอ็มดิน่า (Mdina) เมืองหลวงเก่าของมอลตา้ ตัง้อยู่บนเนินเขาตอนกลางของเกาะ  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าทา่นเดินชมเมืองเล็กๆ ทีมีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน โอบลอ้มเมืองดว้ยก าแพงหินยคุกลาง ป้องกนัขา้ศกึไดอ้ย่างดี 
จนไดส้มญานามวา่ The Silent City ในอดีตเคยเป็นเมืองการคา้ที่เจรญิรุง่เรืองของอาณาจกัรโพนีเซียน เห็นไดจ้ากอาคาร โบสถ ์
วิหาร พระราชวงั ท่ีสรา้งไดอ้ยา่งสวยงาม 
น าท่านสู่ เมืองเซนตจู์เลียนส ์(St.Julians) (15 กม. / 25 นาที) เมืองที่อยู่บนชายฝ่ังทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ มี
ชื่อเสียงในฐานะที่เป็นศูนยร์วมทางดา้นธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมทนัสมยั ภตัตาคาร และไนตค์ลบั เป็นตน้ ซึ่งเป็นเขตที่
รูจ้กักนัในชื่อว่า “Paceville” 

ที่พกั    CORINTHIA HOTEL ST.GEORGE’S BAY หรือเทียบเท่า  (พกั 2 คืน)  

อาหารค ่าที่โรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. พฤหัสบดทีี่ 22 กันยายน 2565    วัลเลตตา - เกาะโกโซ   

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเฟอรร์ี่สู่ เกาะโกโซ (Gozo Island)  มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “เกาะแห่งคาลิปโซ” (Isle of Calypso) ซึ่งมี
ต  านานมาจาก ชนเผ่าโอจิเกีย (Ogygia) ในมหากาพยโ์อดิซซี่ของโฮเมอร ์ที่เล่าขานกันว่าพวกคาลิปโซเป็นนางไมท้ี่อาศยัอยู่ใน
เกาะแห่งนีแ้ละไดก้กัขงัโอดิซซิอสุซึ่งเป็นวีรบรุุษของเรื่องไวใ้นฐานะนกัโทษแห่งความรกัเป็นเวลา ถึง 7 ปี  
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ชม โบสถต์าปินู (Ta Pinu Church) โบสถแ์บบโรมนัคาทอลิก สรา้งอุทิศใหก้ับพระแม่มารีแห่งตาปินู น าท่านล่องเรือชม  Dwejra 
เมืองรมิทะเล ซึ่งเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาตอินัน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทะเลที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ โดยมีธารน า้ตืน้ๆ เชื่อมต่อกบัทะเล
ไหลผ่านอุโมงคแ์คบๆ ตรงหนา้ผาและเมื่อมองออกไปในทะเลก็จะพบกับเกาะหินปูนขนาดเล็กๆ ที่สูง เพียง 60 เมตร ที่เรียกว่า 
“Fungus Rock”   บนเกาะแห่งนีม้ีพืชชนิดหนึ่งที่เหล่าอศัวินใชเ้พื่อรกัษาบาดแผลและโรคบิด เรียกว่า Fucus Coccineus Elitensis 
แต่ถกูเขา้ใจผิดเรียกว่า Fungus ซึ่งแปลว่า “รา” เพราะบรเิวณส่วนบนของเกาะนีถ้กูปกคลมุไปดว้ยราสีด าเต็มไปหมด  
หมายเหต ุ  การล่องเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

ชม ป้อมปราการวิคตอเรีย (Victoria Fortress) ที่ตัง้ขึน้ตามพระนามของสมเดจ็พระนางเจา้วคิตอเรียแห่งองักฤษ ในโอกาสเฉลิม
ฉลองการครองราชยค์รบรอบ 25 ปี เมื่อปี ค.ศ.1897 จากนัน้เดินทางกลบัเมืองเซนตจ์เูลียนส ์

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565          วัลเลตตา - คาตาเนยี 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.00 น. ชม สวนบารัคคา (Barrakka Garden) สวนสวยที่ครัง้หน่ึงเคยเป็นสถานท่ีส่วนบคุคล แต่ภายหลงัไดเ้ปิดใหส้าธารณชน
เขา้ชมในปี ค.ศ. 1824  น าท่าน น่ังรถม้าKarrozin จาก Upper Barrakka สู่ Lower Barrakka  ในส่วนท่ีของUpper Barrakka นัน้
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบรเิวณสวนจะเห็นวิวทิวทศันข์องอ่าวแกรนดฮ์ารเ์บอรท์ี่สวยงาม  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

พาท่านเดินชมเมืองเก่าวัลเลตตา้ ชื่อเมืองไดต้ัง้ตามชื่อของ Jean Parisot de La Valltte ผูซ้ึ่งประสบความส าเร็จในการป้องกัน
เกาะมอลตา้จากการรุกรานของออตโตมาน เมืองวลัเลตตาไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.
1980 อาคารต่างๆ สรา้งมาตัง้แต่ในศตวรรษที่ 16 ในสถาปัตยกรรมแบบบาโรค และยงัผสมผสานศิลปแบบเรเนอซองตอนปลาย  
นีโอคลาสสิคเขา้ไปดว้ยกันอย่างกลมกลืน  อาทิ Royal Opera House, National Library, Carmelite Church, Palace Armoury 
น าท่านเขา้ชม วิหารเซนตจ์อหน์ (St.John’s Co-Cathedral)  ที่ในปัจจุบันเป็นทั้งโบสถแ์ละพิพิธภัณฑ ์สรา้งโดยอัศวินเซนต์
จอหน์ เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผูอ้ปุถมัภเ์หล่าอศัวินทัง้หลาย ความพิเศษของวิหาร แห่งนีค้ือการออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและ
ศิลปินชาวมอลตา้ ในช่วงศตวรรษที่16 ดว้ยศิลปะแบบบารอคที่มีความยิ่งใหญ่และสวยงามสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1673 – 1677 
จากนัน้มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองต่างๆ ย่าน Republic Street 

17.00 น. อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
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18.00 น. เดินทางสู่ สนามบิน 

20.50 น. ออกเดินทางโดย สายการบินมอลต้า เที่ยวบิน KM 642 (40 นาที) 
21.30 น. ถึง สนามบินคาตาเนีย (Catania) เมืองทา่ที่ส  าคญัของเกาะซิซิลี 

ที่พกั    UNA HOTEL PALACE หรือเทียบเท่า   (พกั 2 คืน) 
 

05. เสารท์ี่ 24 กันยายน 2565         คาตาเนยี - ซีราควิส์ - คาตาเนีย 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองซีราคิวส ์(Siracuasa) (120 กม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีประวตัิความเป็นมายาวนานกว่า 2,700 ปี ดว้ยความ
ไดเ้ปรียบทางภูมิประเทศที่เป็นทางผ่านทางการคา้ น าความเจริญมาสู่เมืองนีใ้นทุกยุคทุกสมยั ตัง้แต่ยุคโรมนัจนมาถึงยุคไบเซน
ไทน ์สะทอ้นมาทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคณุค่าทางบา้นเรือน โบสถว์ิหาร จนองคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 
น าท่านชม Archaeological Museum Palo Orsi ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ส  าคญัที่สดุในเรื่องประวตัิศาสตรอ์ิตาลีตอนใต ้

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

หลงัอาหาร เดินทางกลบัเมืองคาตาเนยี น าท่านเที่ยวชม เมอืงคาตาเนีย (Catania) เป็นเมืองที่มปีระวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน ก่อตัง้ 
มาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 8 ก่อนครสิตกาลสมยัฟ้ืนฟศูิลปวิทยา คาตาเนียเป็นหนึ่งในเมืองส าคญัของอติาลี เป็นศนูยก์ลางดา้น 
วฒันธรรม ศิลปะ และการเมือง เมืองมคีวามอดุมสมบรูณด์า้นศิลปะและประวตัิศาสตร ์มีพิพิธภณัฑ ์รา้นอาหาร โบสถ ์ 
สวนสาธารณะ และโรงละครหลายแห่ง น าทา่นเดินชมตวัเมืองเกา่ของคาตาเนีย ที่ยงัคงรูปแบบของงานศิลปะกรรมในรูปแบบ 
บารอค ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้ถา่ยรูปกบัจตรุสัดโูอโม่ Piazza Duomo  
(Cathedral Square) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของน า้พชุา้งแห่งคาตาเนยี (Fontana dell'Elefante) ตวัชา้งแกะสลกัจากหินภเูขาไฟ มีมหา 
วิหารดโอโม่แห่งคาตาเนีย มหาวทิยาลยัแห่งแรกของเกาะซซิิลี  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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06. อาทติยท์ี่ 25 กันยายน 2565  คาตาเนยี – ภูเขาไฟเอทน่า - ทาโอรม์ิน่า 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางเพื่อสมัผสัความงดงามของ ภูเขาไฟเอทน่า (Mt. Etna) (40 กม. / 1 ชม.) โดยขึน้กระเชา้สู่สถานีที่ความสงู 2,500 เมตร
จากระดบัน า้ทะเล จากนัน้เปล่ียนพาหนะขึน้รถจี๊ปเพื่อชมยอดเขาที่ความสงูระดบั 3000 เมตร ชมความงามของยอดเขา และปาก
ปล่องภเูขาไฟเขาอย่างใกลช้ิด   
หมายเหต ุการขึน้ชมภเูขาไฟเอทน่า ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองทาโอรม์ินา (Taormina) (55 กม. / 1.15 ชม.) เมอืงตากอากาศส าคญัของเกาะซิซลีิ ตัง้อยู่เชิงเขาที่ระดบัความสงู  
800 ฟตุจากระดบัน า้ทะเล เปรียบเสมือนตัง้อยู่บนระเบียงรมิทะเล   
น าท่านชม โรงละครแบบกรีกโบราณ (Greek Theatre) ที่สรา้งตัง้แต่ 300 ปีก่อนครสิตกาล ดว้ยโครงหินท่ีค่อนขา้ง 
สมบรูณท์ าใหจ้ินตนาการตวัอฒัจนัทรค์รึง่วงกลมไดว้่า ในอดีตเคยตระการตาเพียงใด อีกทัง้มีท าเลที่ตัง้ที่ท่านจะประทบัใจกบั 
ทิวทศันท์ี่มีภเูขาไฟเอทน่าเป็นฉากหลงั ใหท้่านเดินเล่น ชมบรรยากาศของเมืองเก่าที่มีนกัท่องเที่ยวคกึคกับน ถนนคอรโ์ซ  
อุมแบรโ์ต (Corso Umberto)  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

ที่พกั      HOTEL VILLA DIODORO  หรือเทียบเทา่ ...  กรุณาจดักระเป๋าใบเล็ก ส าหรบัพกั 1 คืนที่เกาะวลัคาโน 

 

 

 

 
 
 
 

07. จันทร์ที่ 26 กันยายน 2565         หมู่เกาะเอโอเลียน – วัลคาโน  

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองมิลาซโซ (Milazzo) (90 กม. / 1.30 ชม.) จดุเริ่มตน้ของการเที่ยว หมู่เกาะเอโอเลียน (Aeolian Islands) ที่ตัง้อยู่
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะซิซิลี   องคก์ารยเูนสโกประกาศใหห้มู่เกาะเอโอเลียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากเอกลกัษณข์อง 
ภมูิทศันภ์เูขาไฟท่ีทัง้สรา้งสรรคแ์ละท าลายในเวลาเดียวกนั 

อาหารกลางวนัที่โรงแรม  

14.10 น.  ออกจากมิลาซโซ เดินทางสู่ เกาะวลัคาโน (Vulcano) โดยเรือเมล ์ 
15.40 น.  ถึง เกาะวัลคาโน เป็นเกาะที่ไดช้ื่อมาจากเทพเจา้แห่งไฟของกรีก เนื่องจากที่นี่ยงัมีกลุ่มควนัพวยพุ่งออกมาตามจดุตา่งๆ 
เปรียบเสมือนที่อยู่ของเทพวลัแคน (Vulcan) ปัจจบุนัท่ีเกาะแห่งนีม้ีชื่อเสียงในการอาบน า้แร ่และหมกัโคลนภเูขาไฟ 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั     HOTEL THERASIA RESORT & SPA (5*)   หรือเทียบเท่า  
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08. อังคารที่ 27 กันยายน 2565    เที่ยวชมเกาะภูเขาไฟ    

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.45 น.  ออกจากเกาะวลัคาโน เดินทางสูท่่าเรือมิลาซโซโดยเรือเมล ์ 

10.35 น.   ถึงท่าเรือมิลาซโซ 

11.00 น. เดินทางโดยเรือเมลส์ู่ เกาะพานาเรีย (Panarea)  เกาะที่ไดช้ื่อวา่หรูหราที่สดุในบรรดาหมูเ่กาะเอโอเลียน 

อาหารกลางวนัแบบกล่อง 

น าท่านเที่ยวชมเกาะพานาเรีย จากนัน้ขึน้เรือเมลเ์ดินทางสู่ เกาะสตรอมโบลี (Stromboli) หน่ึงในจดุหมายของนกัเดินทางที่มายงั
หมู่เกาะเอโอเลียน เนื่องจากเป็นเกาะที่สามารถชมภเูขาไฟที่ยงัคงปะทอุยู่ 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

นั่งเรือเมลเ์ดินทางกลบัท่าเรือมิลาซโซ โดยระหว่างทางท่านสามารถชมวิวลาวาที่ไหลออกจากรมิปล่องภเูขา ซึ่งแสงสีแดงของลาวา
ตดักบัทอ้งฟ้ายามค ่าคืนจะใหภ้าพท่ีสวยงามต่างจากตอนกลางวนัโดยสิน้เชิง เมื่อถึงท่าเรือมิลาซโซแลว้น าท่านเขา้ที่พกั 

ที่พกั     HOTEL EOLIAN MILAZZO (4*)   หรือเทียบเทา่  

หมายเหต ุตารางเรืออาจมีการเปล่ียนแปลง การไหลของลาวาเป็นปรากฎการณข์องธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีนอ้ยหรือมากในแต่ละวนั 
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09. พุธที่ 28 กันยายน 2565     มิลาซโซ - อกริเจนโต  

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองเปียซซ่า อเมริน่า (Piazza Armerina) (227 กม. / 3 ชม.)  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

ชม Villa Del Casale อดีตบา้นพกัตากอากาศของขนุนางซึง่สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที่ 4 จดุเด่นของที่นี่คือฝาผนงัและพืน้ทางเดินที่ 
ประดบัประดาไปดว้ยงานศิลปะโมเสค  มีการไล่แสงสีท าใหภ้าพมีมิติอย่างน่าอศัจรรยแ์ละยงัไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก 
องคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

น าท่านสู่ เมืองอกริเจนโต (Agrigento) (116 กม. / 2 ชม.) ที่ Pindar นกัปราชญช์าวกรีกเคยกล่าวไวว้่าเป็น Man’s Finest Town 
มีเมืองเก่ายคุกลางตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือเมืองใหม่อนัทนัสมยั 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ที่พกั     HOTEL DIOSCURI BAY PALACE (4*)   หรือเทียบเทา่  
 

10. พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565   อกริเจนโต - ปาเลอร์โม  

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านชม หุบเขาแห่งวิหาร (Valley of Temples) ที่ตัง้ของวิหารทั้งสิบที่สรา้งขึน้เมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ในปัจจุบันยังคง
รอ่งรอยของวิหาร 9 แห่งใหท้่านชื่นชม อาทิ วิหารแห่งเทพซีอสุ ที่ถือไดว้่าเป็นตวัอย่างของงานสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ วิหารแห่ง
เฮอรค์ิวลิส ซึ่งเป็นศิลปะแบบดอรคิที่เก่าแก่ที่สดุ และวิหารแห่งคองคอรด์ ที่ไดร้บัการอนรุกัษ์ไวอ้ย่างดีที่สดุ รวมทัง้ไดร้บัการยกย่อง
ว่าเป็นวิหารท่ีงดงามที่สดุ ตวัวิหารประกอบดว้ยเสาหินถึง 34 ตน้ ตัง้อยู่บนเนินอย่างเด่นสง่า จากนัน้น าชม พิพิธภัณฑโ์บราณคดี 

(Archeological Museum) ที่เก็บสมบตัิล า้ค่าที่ไดถ้กูขดุคน้พบ ณ หบุเขาแห่งนี ้

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองปาเลอรโ์ม (Palermo) เมืองหลวงของเกาะซิซิลี (128 กม. / 1.15 ชม.) 

น าท่านเดินชมเมืองเกา่ปาเลอรโ์ม ผ่านชม จตุรัสพรีโทเรีย (Piazza Pretroria) ที่ตัง้ของศาลาวา่การเมืองและน า้พอุนังดงาม ชม
ความคกึคกัของ ย่านQuattro Cantri ที่ตัง้ของ 2 ถนนสายหลกั Corso Vittirio Emanuele และ Via Maqueda ที่ประดบัประดา
อย่างสวยงามดว้ยน า้พแุละรูปป้ันสองขา้งทาง  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

ที่พกั    GRAND HOTEL WAGNER หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

  

11. ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565     ปาเลอร์โม - มองเรอัลเล - ปาเลอร์โม     

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.00 น. เดินทางสู่ เมืองมองเรอัลเล (Monreale) (11 กม. / 30 นาที) น าชม มหาวิหารดูโอโมแห่งมองเรอลัเล (Monreale 

Duomo) สมยัศตวรรษที่ 12 ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเพชรน า้เอกของสถาปัตยกรรมอาหรบั–นอรม์นั ชมความงามของงานตกแต่ง 
ตัง้แต่ประตบูรอนซด์า้นหนา้จนถงึรายละเอียดต่างๆ ภายใน อาทิ พืน้หินอ่อน และงานโมเสกหินสีธรรมชาติหลากสีสนั ซึ่งน ามา
ประดบัอย่างงดงาม  คงความสมบรูณท์ี่สดุอีกทัง้ภาพจากพระครสิตธ์รรมเกา่ และพระครสิตธ์รรมใหม่ ชม ระเบียงคด (Cloister) 
กบัพืน้ท่ีขนาดประมาณสนามเทนนิส 2 สนามที่ท่านจะพบเสาหินถึง 228 คู่ เสาแต่ละตน้เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาหรบัแกะสลกั
และประดบัดว้ยโมเสกเป็นเรื่องราวตามคมัภีร ์

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

เดินทางกลับปาเลอรโ์ม น าชม วิหารพาลาทีน (Palatine Chapel) ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะไบเซนไทน ์ตกแต่ง
ภายในอย่างวิจิตรตระการตาดว้ยโมเสกสีทอง ชม มหาวิหารดูโอโมแห่งปาเลอรโ์ม (Palermo Duomo) ที่ไดร้บัการยกย่องว่า
เป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหนึ่งของโลก สรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิคสไตลก์าตาโลเนีย อุทิศแด่พระแม่มารี งาน
ก่อสรา้งส่วนใหญ่เกิดขึน้ในราวครสิตศ์ตวรรษที่ 15–16  เมืองปาเลอรโ์ม  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 
 

12. เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565        ปาเลอร์โม – คาตาเนีย - อิสตันบูล  

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคัลตานิสเซทตา (Caltanissetta) (131 กม. / 2 ชม.) น าทา่นชมไร่องุ่น Azienda Agricola Deliella และโรงผลิต
ไวนท์ี่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1566  พรอ้มกิจกรรมชิมไวน ์(Wine Tasting)   

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

หลงัอาหาร เดินทางสู่สนามบินคาตาเนีย (107 กม. / 2 ชม.) 
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อาหารค ่าที่สนามบิน 

19.45 น.  ออกเดินทางโดย สายการบินตุรกี เที่ยวบิน TK 1396 (2.20 ชม.) 
 

23.05 น. ถึง สนามบินอิสตนับูล ประเทศตรุกี พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
 

13. อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565      อิสตันบูล - กรุงเทพฯ   

01.45 น. ออกเดินทางโดย สายการบินตุรกี เที่ยวบิน TK 068 (9.40 ชม.) 

15.25 น. ถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
 

อัตราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ท่านละ (ผูเ้ดินทางไม่ต  ่ากว่า 15 ท่าน)  157,000.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   49,000.-บาท 
 

 หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินเตอรก์ิช (TK) 
  20 SEP TK 069 BKK – IST  23.00 – 05.15+1 
  21 SEP TK 1369 IST – MLA  08.10 – 09.35 

    01 OCT TK 1396 CTA – IST  19.45 – 23.05 
  02 OCT TK 068 IST – BKK  01.45 – 15.25 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร เริม่ตน้ท่ี 42,000.-บาท ถึง 60,000.-บาท 
       ราคาเริ่มตน้ท่ี 42,000.-บาท ไม่สามารถรีฟันได ้กรณียกเลิก 

ราคาเริ่มตน้ท่ี 47,000.-บาท ถึง 60,000.-บาท มีคา่ธรรมเนยีม กรณีรีฟัน 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ธุรกิจ เริ่มตน้ท่ี 119,000.-บาท ถงึ 124,000.-บาท 

มีค่าธรรมเนียม กรณีรีฟัน 

อตัรานีร้วม 

1. ที่พกัตามรายการ  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน สายการบินแอรม์อลตา้ (KM) 

24 SEP   KM 642   MLA – CTA  20.50 – 21.30 
3. อาหารจดัเลีย้งตามระบใุนรายการ 
4. รถบสัปรบัอากาศในการเดินทาง พรอ้มค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ 
5. ค่าวซี่า คา่ภาษีสนามบิน  และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้  (น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท   

- ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 16 ปี  หรือ มากกวา่ 75 ปี   ความคุม้ครอง  50% จากวงเงินขา้งตน้ 
8. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัร ์ดแูลตลอดการเดินทาง  
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อตัรานีไ้มร่วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินเตอรก์ชิ 
2. ค่าหนงัสือเดินทาง  
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี  อาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือรายการ   

 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอติาล ี(วซีา่เชงเกน้)  

***ทกุท่านต้องแสดงตนทีส่ถานทตู ณ วนัทีนั่ดหมายย่ืนวีซ่า*** 
 

1. หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลืออยา่งนอ้ยที่สดุ 6 เดือน นบัจากวนั
เดินทาง  และ หนงัสือเดินทางเล่มเกา่ที่มีประวตัิการยื่นวซี่าเชงเกน้ 

2. รูปถ่ายสี ขนาด 4.5 ซม. X 3.5 ซม. จ านวน 2 รูป พืน้หลงัสีขาว  
3. หา้มยิม้เห็นฟัน ไม่ใส่แว่น และคอนแทคเลนสสี์   
3. หลกัฐานการท างาน  
 - หนงัสือรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีที่เป็นพนกังาน) 

อายเุอกสารไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากวนัท่ีจะยื่น) ท่ีระบ ุ: อาชีพ, 
เงินเดือน และ ระยะเวลาในการท างาน  

 - หนงัสือรบัรองจดทะเบียนการคา้ (ในกรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ) 
ตอ้งคดัส าเนา ใหม้ีอาย ุ3 เดือนนบัจากวนัท่ีออกจนถึงวนัท่ียื่น 

4. STATEMENT จากแบงคย์อ้นหลงั 6 เดือน ปรบัอยอดปัจจบุนั (ไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีจะยื่น) เตรียมสมดุการเงินเลม่จรงิ
ไปวนัยื่นท่ีวีซา่ 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น  พร้อมน าฉบับจริงมาด้วยในวนัย่ืน 
6. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ/นามสกลุ/ทะเบียนสมรส (ถา้มี) พรอ้มน าฉบบัจรงิมาดว้ยในวนัยื่น 

 
 
 
 

  ตดิตอ่  :  080 571 5551 , 065 635 1997 

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

    จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
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