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ชายฝ่ังอมลัฟี – นาโปล ี– พกัในเรือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน – ปาแลร์โม – อากรีเจนโต้ 
หุบเขาแห่งวหิาร – คาเทนยา – น่ังกระเช้าชมววิภูเขาไฟเอด็น่า – ซิราควิส์ – วาเลต็ต้า  

ล่องเรือชมเกาะมอลต้า – เกาะโกโซ – ชมเมืองมรดกโลก 

ก าหนดการเดนิทาง 
01-10 พ.ค. // 08-17 พ.ค. // 14-23 พ.ค.  25613653 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 
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วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินอิ

มิเรสต์ แอร์ไลน์ Emirates Airlines 
วนัที่2        กรุงโรม – ปราสาทแกนโดลโฟ – นาโปล ี

01.15 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับ อมิิเรสต์ โดยเทีย่วบินที ่EK385 
04.45 น. เดินทางถึงนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ อมิิเรสต์ 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบินที ่EK097 
13.25 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ปราสาทแกนโดลโฟ (Castel Gandolfo) คาสเตลแกนโดลโฟ พระต าหนกัท่ีประทบั
พกัร้อนของสมเด็จพระสันตะปาปา เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งองค์พระประมุขแห่งคริสตจกัรโรมนัคาทอลิกมานาน
หลายศตวรรษ ซ่ึงหมู่อาคารพระต าหนกั ณ ท่ีน้ีมีความพิเศษ
ตรงท่ีถือเป็นเขตกรรมสิทธ์ิของวาติกันแม้ว่ามันจะอยู่
ภายนอกก็ตาม ความท่ีท าเลน้ีสวยงามมองเห็นผืนน ้ าสีคราม
เบ้ืองล่างและอากาศดีจึงเป็นท่ีท่ีจกัรพรรดิโรมนัทรงเลือกเป็น
ท่ีประทบัมาตั้งแต่เม่ือ 2,000 ปีท่ีแล้ว จนต่อมา ก็กลายเป็น
สวนแบบอิตาเลียนท่ีร่มร่ืนและพระต าหนกัของโป๊ปจอห์นปอลท่ี 2 ไดส้ร้างสระวา่ยน ้ า ข้ึนในท่ีประทบัฤดู
ร้อนเป็นคร้ังแรก สถานท่ีพกัร้อนแห่งน้ีไดมี้บทเด่นข้ึนมาในหนา้ประวติัศาสตร์เม่ือยุคนาซีเรืองอ านาจไดมี้
ชาวยิวจ านวนหน่ึงเขา้มาล้ีภยัการถูกไล่ล่าอยูใ่นท่ีแห่งน้ีซ่ึงภายในมีฟาร์มเรือนกระจกและมีการเล้ียงสัตวเ์อง
จึงเป็นเสบียงส าคญัท่ีช่วยให้ทุกคนอยู่รอดได ้ดงันั้นสถานท่ีแห่งน้ีจึงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งองคผ์ูป้ระทบัและกบัน ้ า
พระทยัท่ีช่วยเหลือเพื่อนมนุษยอ์ยา่งไร้ขอบเขต จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองนาโปล ี  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     Star Terminus Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                
 

วนัที่3      นาโปล ี– ชายฝ่ังอลัมาฟี – เนเป้ิล – ท่าเรือเนเป้ิล  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แควน้แคมพาเนีย (CAMPANIA) แควน้ทางตอนใตข้องประเทศอิตาลี เพ่ือน าท่าน 

เลียบชายฝ่ัง AMALFI COAST ชายฝ่ังทางตอนใตข้องคาบสมุทรซอร์เรนตีเนของอิตาลี ซ่ีงไดรั้บการยก

ยอ่งวา่เป็นชายฝ่ังท่ีสวยท่ีสุดในยโุรปและไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

ตลาดทวัร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เวบ็ไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 3 จาก 11 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

บ่าย เ ดินทางถึง เ มืองอัลมัล ฟี  AMALFI เ ป็นเ มือง ท่ี เคยมีอ านาจทางทะเล สมญานามว่า  QUEEN OF 
MEDITERRANEAN เมืองน้ีมีระบบการปกครองเหมือนกบัเมืองเวนิส กล่าวคือเป็นระบบการปกครองโดย
ผูด้  ารงต าแหน่ง ดอจจ ์(DOGG) ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งต่อมาในปี 
ค.ศ.1131 อลัมาฟีตกอยู่ภายใตก้ารยึดครองของกษตัริยโ์รเจอร์ 
แห่งเนเป้ิล และต่อมาก็ถูกชาวปิซ่ายึดครองต่อ พวกพ่อคา้ของอะ
มาลฟ่ี ได้รับการกล่าวขานว่าเดินทางไปจนถึงเยรูซาเล็ม และ
ประจ าการอยู่ท่ีโรงพยาบาลแห่งเซนต์ จอห์น ชาวอลัโมเนอร์ 
ผ่านชมวิหารแห่งนกับุญแอนเดรีย ซ่ึงเป็นวิหารท่ีมีความส าคญั
เพราะเป็นท่ีประทบัของบิชอป ด้านหน้าของวิหารตกแต่งด้วย
สีสันสวยงาม และบนัไดท่ีมีขนาดใหญ่ อนัเป็นผลงานศิลปะ
แบบลอมบาร์ด – นอร์แมน (LOMBARD-NORMAN STYLES) 
หอระฆังสร้างในปี ค.ศ.1276 และได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 
1768 อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และซ้ือของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเนเป้ิล 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านลงเรือส าราญ เดินทางระหว่างเมืองท่าเนเป้ิล - เมืองปาแลร์โม แห่งเกาะซิซิล ีใช้เวลา 10 ช่ัวโมง ห้องพักมีหน้าต่าง
(Sea View) พร้อมห้องน า้ในตัว พกัที:่ Grandi Navi Veloci Ferry ห้องพกัววิทะเลทุกห้อง  

วนัที่4       ปาแลร์โม – เกาะซิซิล ี– ชมเมือง  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 จากนั้นน าท่านชมเมืองปาเลอร์โม (PALERMO) เมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองซิซิลี ท่ีมีประวติั

ยาวนาน ยอ้นหลงัไปถึง 800 ปีก่อนคริสตกาลและผา่นการ
ยึดครองจากหลายชาติหลายภาษา ท าให้มีโบราณสถาน
และโบราณวตัถุ ท่ีมีลักษณะและรูปแบบแตกต่างกนั อยู่
เป็นจ านวนมากเมืองปาเลอร์โม เมืองหลวงของเกาะซิซิลี
อยูด่า้นตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะและเป็นต้นก าเนิดของ
หนงัเร่ือง The God Father ท่ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัว
มาเฟียชาวอิตาลีสองรุ่น ตั้ งแต่วยัเด็กท่ีเกาะซิซิลีจน เร่ิม
สร้างอิทธิพลข้ึนมาเป็นมาเฟียใหญ่ในนิวยอร์ค ชม มหาวิหารแห่งปาเลอร์โม (PALERMO CATHEDRAL)
ท่ีสร้างอุทิศแด่พระแม่มารีงานก่อสร้างส่วนใหญ่ เกิดข้ึนในราวคริสตศ ์ตวรรษท่ี15 – 16 โดยเฉพาะหนา้มุข
ดา้นใตท่ี้เป็นศิลปะแบบคาตาลนั-กอธิคและท่ีงดางามมากอีกอยา่งหน่ึงก็คือโดมทรงกลม  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
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บ่าย น าท่านชม ย่านควอทโตร คานติ (QUATTRO CANTI) ยา่นใจกลางเมืองเก่า มีอนุสาวรียร์ายลอ้มดว้ยน ้ าพุ
และรูปป้ันบริเวณจตุรัสเปรตอเรีย (PIAZZA PETRORIA) เดินทางสู่ เมืองมอนเรอาเล (MONREALE) หรือ 
MONS REGALIS ท่ีมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า ROYAL MOUNTAIN ตั้งอยู่บนลาดเขาคาปูโต้ชม 
มหาวิหารแห่งมอนเรอา เล  (MONREALE 
CATHEDRAL)ผลงานอันโดดเด่นท่ีเป็นการ
ผสมผสานศิลปะสามรูปแบบเขา้ดว้ยกนั เร่ิมจาก
ทรงสถาปัตยกรรมแบบนอร์มนั แต่มีความงาม
เป็นเลิศท่ีหินโมเสคท่ีใช้ในการประดับประดา
วิหารอัน เป็นคุณลกัษณะของศิลปะไบแซน
ไทน์หินโมเสคเหล่าน้ีเล่าเ ร่ืองราวในคัมภีร์
ศาสนาคริสตจ์ากการสร้างโลกไปจนถึงยุคของ
พระบุตรและนักบุญและมีเสาประดับวิหารท่ี
แสดงให้เห็นถึงความอิสระท่ีไม่ธรรมดาของรูปแบบศิลปะโรมาเนสก ์ชมเขตเมืองเก่าของมอนเรลาเล เมือง
น้ียงัมีช่ือเสียงในเร่ืองของงานศิลปะท้องถ่ินและเคร่ืองเซรามิก ท่ีมีรูปแบบรูปทรงให้เลือกมากมายตั้งแต่
แบบโบราณไปจนถึงแบบสมยัใหม่ จากน้ันน า ท่านเดินทางกลบั เมืองปาเลอร์โม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัท่ี :      Oasi Di Selinunte Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                 
วนัที่5       ปาแลร์โม – อากรีเจนโต้ – หุบเขาแห่งวหิาร – คาเทนยา 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอากรีเจนโต(้Agrigento) เมืองท่ีเต็ม
ไปด้วยโบราณสถานกรีกจนได้ถูกยกย่องว่า เป็น หุบเขาแห่งว
หิาร (THE VALLEY OF TEMPLES) ถือวา่ เป็นหน่ึงในเมืองของ
อารยธรรมกรีกท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดงันั้น
ชาวอาครากาสซ่ึงย้าย ถ่ินฐานมาจากกรีกเ ม่ือ  800 ปี ก่อน
คริสตก์าลจึงไดส้ร้างวหิารเพื่อบูชาเทพเจา้ของกรีกไวณ้ เมืองแห่งน้ี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเข้าชม หุบเขาแห่งวิหาร(THE VALLEY OF TEMPLES) 

ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกเ้มอ่ื ปีค.ศ.
1997 นา ท่านชมวหิารต่างๆภายในหุบเขาแห่งน้ีเร่ิมจากวิหารคอง
คอร์เดีย(Temple of Concordia) วิหารรูปทรงคลา้ยวิหารพาร์เธน่อน 
แห่ง กรุงเอเธ่น ประเทศกรีซ ซ่ึงบรรดานกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ขา้ชม ต่าง
กล่าวเป็นเสียงเดียวกนัว่า ยงัคงความสมบูรณ์กว่าวิหารพาร์เธน่อน
เสียอีก น าท่านชมวิหารเฮร่า (TEMPLE OF HERA) วิหารซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาบนจุดท่ีสูงท่ีสุดของหุบเขาน้ี
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วิหารเฮอร์คิวลิส (TEMPLE OF HERCULES) วิหารซ่ึงมีเสาขนาดใหญ่กวา่วิหารอ่ืนๆ ซ่ึงแสดงไดถึ้งความ
เช่ือของชาวกรีกในความทรงพลังของเทพเฮอร์คิวลิส ต่อด้วยวิหารอ่ืนๆ ในหุบเขาแห่งน้ีจากนั้นน า ท่าน
เดินทางสู่เมืองคาเทนยา (Catania) เดินทางถึง คาทาเนีย (Catania) ท่ีตั้งอยู่บนราบริมทะเลไอโอเน่ียน และ
ภูเขาไฟแอดน่าเป็นเมืองตั้งแต่ยคุกรีกและโรมนั ผูค้นมีความสัมผสักบัภูเขาไฟ บา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างดว้ย
หินภูเขาไฟ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :     Baia Azzurra Catania Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                               
วนัที่6      คาเทนยา – ภูเขาไฟเอด็น่า – ซิราควิส์ – เรือเฟอร์ร่ี – วลัเลต็ต้า  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านออกเดินทางสู่ท่ีตั้งของภูเขาไฟเอ็ดน่า (ระยะทาง 56 ก.ม.) ภูเขาไฟท่ีเพิ่งข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
เม่ือปี 2013 ภูเขาไฟ Etna นบัเป็นหน่ึงในภูเขาไฟท่ีมีการปะทุบ่อยคร้ัง และมีความสูงท่ีสุดของยโุรปอีกดว้ย
นั่นท าให้นักท่องเท่ียวสามารถเก็บภาพยามควนัไฟปะทุ 
ลอยสะทอ้นแสงอาทิตยย์ามเยน็ไดอ้ยา่งง่ายดาย น าท่านชม
ภูเขาไฟเอ็ดน่า (Mount Etna) เป็นภูเขาไฟท่ียงัไม่ดบัท่ีสูง
ท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูง  ประมาณ  3,340 เมตร วดั
ฐานโดยรอบได ้150 เมตร เป็นท่ีรู้จกักนัในภาษาทอ้งถ่ินวา่ 
“ปล่องไฟแห่งซิซิลี”  ในหน้าหนาวท่านจะเห็นหิมะปก
คลุมอยู่บนยอดเขา ตามประวติัมีบนัทึกไวว้่าภูเขาเอ็ดน่า
เกิดการปะทุข้ึนคร้ังแรกในปี 396 ก่อนคริสตกาล ท่านจะไดเ้ห็นซากลาวาและเถา้ถ่านของภูเขาไฟ น าท่าน
ข้ึนรถกระเชา้ Cable Car ข้ึนสู่ความสูงประมาณ 2,500 เมตร เพื่อไปสู่จุดชมววิ ท่ีท่านจะสามารถเห็นทิวทศัน์
และบนัทึกภาพของภูเขาไฟเอ็ดน่าไดอ้ยา่งชดัเจน ท่านสามารถชมภาพเหตุการณ์ท่ีภูเขาไฟ ระเบิดเม่ือ ค.ศ.
2006  สนุกสนานกบัการนัง่รถจ๊ิปพิเศษ ข้ึนภูเขาเอ็ดน่า ท่ีความสูง 2,950 เมตร มีหิมะปกครุมตลอดทั้งปี ชม
ความมหศัจรรยข์องววิทิวทศัน์หน่ึงเดียวในยโุรป ท่ี Mt.Etna บนเกาะซิซิลี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซีรากูซา จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองซีรากูซา (Siracusa) เป็นเมือง

ประวติัศาสตร์ยาวนาน แห่งแควน้ปกครองตนเองซิซิลี ตั้งอยูริ่มทะเลไอโอเนียน เป็นเมืองหลวงของจงัหวดั
ซีรากูซา เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์กรีกโบราณทั้งดา้น
วฒันธรรม สถาปัตยกรรม มีซากปรักหักพงัของวิหารและโรง
ละครกรีกประมาณ500 ปีก่อนคริสต์ศกัราช บางส่วนของก าแพง
เมืองและป้อมปราการ สนามกีของโรมนั และสุสานใตดิ้นหลาย
แห่ง เป็นสถานท่ีเกิดของอาร์คิมิดีส นักคณิตศาสตร์และวิศวกร
ชาวกรีก เป็นเมืองเก่าแก่อายุ 2,700 ปี มีบทบาทส าคัญในยุค
โบราณ หน่ึงในมหาอ านาจในโลกแห่งเมดิเตอร์เรเนียน เมืองน้ีก่อตั้งข้ึนโดยชาวอาณานิคมโครินเทียน 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ต่อมาเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดและส าคญัมาก ไดข้ยายอิทธิพลไปทัว่ทั้งเกาะและตอนใตข้องอิตาลี ชาวไบแซน
ไทน์เขา้ครอบครองใน ค.ศ. 535 และสถาปนาเป็น เมืองหลวงของซิซิลี เมืองน้ีหมดความส าคญั ลงในสมยั
กลาง ในยคุปัจจุบนั เมืองไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกร่วมกบัเนโกรโปลิสแห่งปันตาลีกา  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
20.30 น. น าท่านลงเรือเฟอร์ร่ีออกเดินทางสู่เมืองวลัเลตต้า 
22.00 น. เดินทางถึงเมืองวลัเลตต้า (Valletta) / น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัท่ี :      Osborne Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง   
วนัที่7      วลัเลต็ต้า – เกาะมอลต้า – ชมเมือง       
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่า 3 เมืองแห่งเกาะมอลตา้ อนัไดแ้ก่ 
เมืองคอสปิควั, เมืองแซงเกลีย และเมืองวิททอริโอซา  
เมืองท่ีได้มีสร้างก าแพงป้อมปราการโอบล้อมโดยรอบ 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
เช่น ป้อมปราการโบราณ, โบสถ์ประจ าเมือง , ศาลาว่า
การเมือง และท่าเรือเมืองเก่า น าท่านชมเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐมอลต้า ซ่ึงได้ตั้ งช่ือเมืองตามช่ือของ Jean 
Parisot De La Valetta ผูซ่ึ้งสามารถป้องกนัการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวลัเลตตา
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980 น าท่านชม สวนบารัคคา ภายในสวน
ประกอบไปดว้ย Upper Barracca และ Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นไดส้ร้างข้ึนในปี 1661 โดยอศัวิน
ชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นววิของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ไดช้ดัเจน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชมวิหารเซนต์จอห์น สร้างโดยอศัวิน เซนต์จอห์นเพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผูอุ้ปถมัภ์เหล่าอศัวิน

ทั้งหลาย   ความพิเศษของวิหารแห่งน้ีคือการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลตา้ในช่วง
ศตวรรษท่ี 16 จากนั้นชม AUBERGE DE CASTILLE 
อาคารท่ีมีความสง่างามและใหญ่โตท่ีสุดแห่งหน่ึง ใน
เมืองวลัเลตตา ตั้งอยู่บนจุดท่ีสูงท่ีสุดของคาบสมุทรซ่ึง
ถูกออกแบบให้เป็นสถานท่ีหรูหราท่ีสุด ปัจจุบนัใชเ้ป็น
ท่ีพ  านักของนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐ
มอลต้า   น าท่านเข้าชมพระราชวงัแกรนด์มาสเตอร์ 
อดีตพระราชวงัยุคศตวรรษท่ี 16  แรกเร่ิมเดิมทีถูกใช้
เป็นสถานท่ีบัญชาการรบของอัศวินในยุคนั้ น และ
ภายหลงัเสร็จส้ินสงคราม ไดถู้กต่อเติมเป็นพระราชวงั แต่แลว้ถูกโอนยา้ยเปล่ียนมือเป็นสถานท่ีพ านกัของ
ผูป้กครองจากประเทศองักฤษในช่วงศตวรรษท่ี 19 และกลับมาถือครองโดยประเทศมอลต้าภายหลัง
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และในปัจจุบนัถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งมอลตา้ สถานท่ีท างานของ
ประธานาธิบดีแห่งมอลตา้ ภายในตวัอาคารตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค และเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมใน
บางส่วนท่ีจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ์ส าหรับจดัแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตร์และยุทโธปกรณ์ของอศัวินใน
อดีต 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     Osborne Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
 

วนัที่8      วลัเลตต้า – เกาะ โกโซ – ชมเมือง – วลัเลตต้า 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
น าท่านเดินทางสู่เกาะโกโซ อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศมอลตา้ โดย
เกาะนั้นตั้งอยูใ่นเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  เป็นอีกหน่ึงเกาะในต านาน ท่ีบางคร้ังมกัเรียกวา่ เกาะแห่ง คาลิป
โซ่ ปัจจุบันเกาะโกโซ เป็นเกาะท่ีมีความงดงามทาง
ธรรมชาติมากแห่งหน่ึงของหมู่เกาะมอลตา้ เป็นอีกหน่ึง
จุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่านักด าน ้ า น าท่าน
เท่ียวชมและถ่ายรูปกบักงัหันลม Ta Kola และถ่ายรูปกบั
ถ ้ าคาลิปโซ  จากน้ันน าท่านเข้าชมวิหารกันติจา ปัจจุบนั
ไดรั้บการบรรจุไวใ้นรายช่ือของมรดกโลกในปี ค.ศ.1980
โดยวิหารถูกสร้างข้ึนจากหินขนาดใหญ่และถือว่าเป็น
หน่ึงในอนุสาวรียหิ์นใหญ่ ท่ีสามารถยอ้นกลบัไปในยุคสมยัหินใหม่ (3600-2500 BC) เช่ือกนัว่าเป็นวิหาร
ทางศาสนาท่ีมีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการวิคตอเรีย ที่ตั้งขึ้นตามพระนามของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ 
ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชยค์รบรอบ 25 ปี จากน้ันน าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าแห่งเกาะโกโซ พร้อมเก็บ
ภาพความสวยงามทั้งธรรมชาติและหมู่อาคารบา้นเรือนโรมนัโบราณท่ียงัคงความสวยงาม จวบจนปัจจุบนั 
อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชมวิหารทาพินู วิหารโรมนัคาธอลิก ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ
ใกลห้น้าผา  ด้านในโบสถ์ประดบัดว้ยภาพโมเสคจ านวน 6 ภาพ และกระจกสีจ านวน 76 บาน และมีหอ
ระฆงัสูง 61 เมตร นบัเป็นอีกหน่ึงโบสถ์ท่ีมีความส าคญัของคริสตจกัร เน่ืองจากพระสันตะปาปามาเยือนถึง 
2 ท่าน ซ่ึงโป๊ปจอห์นปอลท่ี 2 เคยเสด็จมาเยื่อเม่ือปี ค.ศ.1990 และ โป๊ปเบเนดิกต์ท่ี 14 มาเยือนเม่ือปี ค.ศ. 
2010 และไดม้อบกุหลาบสีทอง หรือ โกลเดน้โรส  สัญลกัษณ์แห่งความศกัด์ิสิทธ์ิไว ้ณ โบสถแ์ห่งน้ี 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     Osborne Hotel  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วนัที่9      วลัเลตต้า – ฮาการ์ กมิ – ล่องเรือ – สนามบิน – ดูไบ 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
น าท่านล่องเรือชมทศันียภาพความสวยงามของเกาะมอลต้า น าท่านถ่ายรูปกบัถ ้ าบลูกร๊อตโตแห่งเกาะ
มอลตา้ น าท่านถ่ายรูปกบัหนา้ผาดิงลี อีกหน่ึงผางาม
แห่งเกาะมอลตา้ (การล่องเรือข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 
หากอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษทัฯ จะจดักิจกรรม
อ่ืนทดแทน) น าท่านเท่ียวชมเมืองราบตั  เมืองส าคญั
ในอดีตของมอลตา้และเป็นแหล่งส าคญัของมรดก
ทางวฒันธรรมแห่งมอลตา้อีกดว้ย ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านออกเดินทางสู่สนามบินมอลตา้ 

15.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่สนามบิน 

วนัที่10    กรุงเทพฯ 

01.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ น าท่านต่อเคร่ืองสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 
03.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเทีย่วบินที ่EK376  
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะ

เดินทางในขณะนั้น เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

พ.ค. 2561 95,900 95,900 95,900 18,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัท 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โรม // วาเลต็ตา้-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อนหลงั)// (และไฟลภ์ายในประเทศ) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 



 

ตลาดทวัร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เวบ็ไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 11 จาก 11 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


