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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

Discovery … Southern Italy Sicily & Malta 
ดสิคฟัเวอรี่ … อติาลีตอนใต้ ซซิลีี่ & มอลตา้ 11 วัน 

กำหนดการเดนิทาง 
 

24 กนัยายน / 13 ตุลาคม 2563 
 

เทีย่วมอลต้าทัง้ท ีแค่ 2 คนืจะพออะไร HITจดัเน้นๆ พกัมอลต้ากนัไปเลย 3 คนื !! มีเวลาเต็มที ่
ให้ทา่นไดส้มัผสัวถิแีห่งชาวมอลต้าอยา่งแทจ้รงิ ไมช่ะโงกทัวรใ์หเ้สยีอารมณ ์ของดไีมต่อ้งพดูเยอะ  
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วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ  
19.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารชั้น 4  
 ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติด

ตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ[ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 25 นาที) 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) อสิตันบูล (ตุรก)ี – คาทานญ่า (อติาล)ี – เตาร์มินา  
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
06.45 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองคาทานญ่า (Catania) ประเทศอิตาลี (Italy) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1393 (ใช้เวลาในการเดินทาง  
 2 ช่ัวโมง 25 นาที) 
08.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคาทานญ่า ฟอนตาโนรอสซา “Catania Fontanarossa International Airport”  
 เมืองคาทานญ่า (Catania) ประเทศอิตาลี (Italy) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจ 
 ศุลกากรแลว้ น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองเตาร์มินา (Taormina) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 204 เมตร เมืองแห่งน้ีเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของ เกาะ 
 ซิซิลี (Sicily) มีการตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ีมาตั้งแต่สมยักรีกโบราณ  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชมสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมือง นัน่คือ โรงละครกรีก “Greek Theatre”  
 สร้างขึ้นเม่ือศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล เป็น โรงละครกรีก “Greek Theatre” ท่ีตั้งอยูบ่นจุดท่ีดีท่ีสุดในบรรดาโรง 
 ละครกรีกทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นโลก ดา้นหลงัเป็นวิวของ เมืองเตาร์มินา (Taormina) บนไหล่เขา ทะเลไอโอเนียน “Ionian  

 Sea” และ ภูเขาไฟเอ็ทน่า “Mount Etna” ท่ี โรงละครกรีก “Greek Theatre” แห่งน้ี ถูกท าลายในสมยัโรมนั มีการ 
 สร้างเสาสูงใหญ่บดบงัทศันียภาพดา้นหลงัเสียส้ิน และเปล่ียนจากโรงละครเป็นสถานท่ีแสดงโชวน์กัสู้ กลาดิเอเตอร์ หาก 
 วนัท่ีฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอด ภูเขาไฟเอ็ทน่า “Mount Etna” จากโรงละครแห่งน้ีได ้จากนั้นไปต่อกนัท่ี ถนนคอร์โซ  
 อุมแบร์โต “Corso Umberto” ถนนสายหลกัของเมือง ซ่ึงมีร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย หากท่านเดินไปเร่ือยๆ ก็มาถึง  
 เปียซซา โนเว อะปริเล “Piazza 9 Aprile” เป็นจตัุรัสขนาดใหญ่ และมีโบสถห์ลายแห่ง ดา้นหน่ึงของจตัุรัสจะเป็นท่ีตั้ง 
 ของหอนาฬิกาสร้างขึ้นในสมยัคริสตวรรษท่ี 12 เป็นประตูทางเขา้สู่เขตเมืองยคุกลาง ซ่ึงเป็นส่วนเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง  
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 จากนั้นอิสระทุกท่านเดินชมเมือง และเลือกซ้ือของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัค้างคืน ณ  Excelsior Palace Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) เตาร์มินา – ภูเขาไฟเอท็น่า – ปาแลร์โม่ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปพิชิต ภูเขาไฟเอ็ทน่า “Mount Etna” ถา้เอ่ยถึง ภูเขาไฟเอ็ทน่า “Mount Etna” จะรู้กนัเลยว่าเจา้ภูเขาไฟน้ี 
 เคยปะทุ และเป็นภูเขาไฟท่ียงัประทุอยูท่ี่ใหญท่ี่สุดในยโุรป ซ่ึงล่าสุด ภูเขาไฟเอ็ทน่า “Mount Etna” น้ีเพ่ิงประทุมามาดๆ  
 เม่ือปี 2018 ท่ีผา่นมาน้ีเอง เม่ือท่านเขา้ใกลภู้เขาไฟจะสามารถเห็นร่องรอยของลาวาท่ีมีให้เห็นตลอดทางครอบคลุมพ้ืนท่ี 
 กวา้ง ขวางของภูเขาไฟ จากโรงแรมน าท่านเดินทางโดยรถบสัมาจอดท่ี ริฟูโจ ซาเปียนซา “Rifugio Sapienza”  
 (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ซ่ึงเป็นจดุสูงสุดของถนนลาดยางท่ีขึ้นมายงั ภูเขา 
 ไฟเอ็ทน่า “Mount Etna” บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของ ปากปล่องซิลเวสติ “The Silvestri Mounts” ซ่ึงเกิดจากการ 
 ระเบิดเม่ือปี 1892  จาก ริฟูโจ ซาเปียนซา “Rifugio Sapienza” (ระดบัความสูงประมาณ 1,923 เมตร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้า “Cable Car” ต่อ เพื่อไปชมยอดภูเขาไฟอยา่งใกลชิ้ดดว้ย ท่ีระดบัความสูง 2,500 เมตร ระหว่าง 
 นัง่ กระเช้าไฟฟ้า “Cable Car” ท่านจะไดเ้ห็นปากปล่องภูเขาไฟลูกเลก็ลูกนอ้ยของ ภูเขาไฟเอท็น่า “Mount Etna”  
 ดา้นหลงัของภูเขาไฟ คือทิวทศันข์องท่ีราบดา้นตะวนัออกของ เกาะซิซิลี (Sicily) เมืองคาตาเนีย (Catania) และ ทะเล 
 ไอโอเนียน และแลว้กระเชา้ก็พามาถึงระดบั 2,500 เมตร อิสระท่านสัมผสั ภูเขาไฟเอ็ทน่า “Mount Etna” อยา่งเตม็ท่ี  
 กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้า “Cable Car” เพื่อลงสู่ดา้นล่างบริเวณ ริฟูโจ ซาเปียนซา “Rifugio  

 Sapienza” มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินชมร้านขายของท่ีระลึก  

*** ท้ังนีก้ารขึน้ไป ชม ภูเขาไฟเอท็น่า ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ในแต่ละวัน  เพ่ือความปลอดภัยเป็นหลัก *** 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองปาแลร์โม่ (Palermo) (ระยะทาง 316 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4  
 ช่ัวโมง) เมืองเก่าท่ีมีอายกุว่าสามพนัปี ในอดีตเป็นเสมือนศูนยก์ลางของตะวนัออกและตะวนัตก เพราะมีท าเลท่ีตั้งเหมาะสม  
 นกัเดินเรือสมยัก่อนจึงใชเ้ป็นจดุเช่ือมระหว่างทวีปเอเชีย ยโุรปและแอฟริกา และไดก้ลายมาเป็นเมืองหลวงแห่ง เกาะซิซิลี  
 (Sicily) อยา่งในปัจจบุนัน้ี 
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัค้างคืน ณ  NH Palermo Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) ปาแลร์โม่ – มอนเรอลัเล่ – ปาแลร์โม่ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าคณะเดินทางเขา้สู่ เมืองมอนเรอัลเล่ (Monreale) (ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
 น าท่านชม มหาวิหารมอนเรอัลเล่ “Monreale Cathedral” มหาวิหารในสมยัศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น 
 เพชรน ้าเอกเมด็หน่ึงของสถาปัตยกรรม อาหรับ-นอร์มนั ซ่ึงมหาวิหารน้ีสร้างขึ้นตามค าบญัชาของวิลเล่ียมท่ี 2 ท่ีผสมผสาน 
 ฝีมือช่าง ทั้งนอร์มนั อาหรับ ไบแซนไทน์ และคลาสสิก เขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวัและสวยงาม จนพระพุทธเจา้หลวงของ 
 เราไดท้รงบรรยายไวใ้นพระราชนิพนธ์ “ไกลบา้น” คร้ังท่ีเสดจ็เยอืน เกาะซิซิลี (Sicily) เม่ือปี พ.ศ. 2450 จากนั้นน าท่าน 
 เดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองปาแลร์โม่ (Palermo) (ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านนัง่รถชม เมืองปาแลร์โม่ (Palermo) โดยน าท่านผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆ ของเมือง อาทิเช่น  
 โรงละครใหญ่ “Teatro Massimo” , มหาวิหารแห่งปาแลร์โม่ “Cathedral”, ศาลากลางเมืองปาแลร์โม่ “City  

 Hall” , วิหารแคปเปลล่า พาลาตน่ิา “Cappella Palatina” จากนั้นน าชมความคึกคกัของ ย่านควอทโตร คานติ   
 “Quattro Canti” ย่านใจกลางเมืองเก่า ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ 2 ถนนสายหลกั ใกล้ๆ  กนันั้นคือ จัตุรัสเปรโตเรีย “Piazza  

 Pretoria” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ น ้าพุเปรโตเรีย “Fontana Pretoria” ซ่ึงเป็นอนุสาวรียน์ ้าพุท่ีรายลอ้มไปดว้ยรูปป้ัน  
 ถดัมาไม่ไกลคือ ย่านถนนเดลล่า ลิเบอร์ต้า “Via Della Liberta” ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมหรู ซ่ึงประดบัประดาอยา่ง 
 สวยงามดว้ยน ้าพุ และรูปป้ันสองขา้ง   
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  NH Palermo Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) ปาแลร์โม่ – เอรีเช – เซลนูีนเต – อากริเจนโต้ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีน าท่านเดินทางสู่ เมืองเอรีเช (Erice) (ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองยคุ 
 กลาง ท่ีตั้งอยูบ่น ยอดเขาเอไรซ์ “Erice Mountain” น าท่านชม ปราสาทวีนัส “Venus Castle” ศาสนสถานท่ีส าคญั 
 เก่ียวกบัเทพวีนสั น าท่านเดินชมเมืองโบราณ และทศันียภาพท่ีสวยงามของทะเล และเนินเขา 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซลนูีนเต (Selinunte) (ระยะทาง 99 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที)  
 เมืองโบราณท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงถูกละทิ้งไปกว่า 2,000 ปี น าท่านเดินชมยา่นเมืองโบราณ และ 
 ท่านยงัไดเ้ห็นทศันียภาพอนังดงาม จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอากริเจนโต้ (Agrigento) (ระยะทาง 118  
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองโบราณท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 2,500 ปี ซ่ึงในอดีตถูกยดึครองโดยชาวกรีก  
 ซ่ึงไดส้ร้างหมู่วิหารเพื่อบูชาเทพเจา้ต่างๆ ไวม้ากมาย 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Grand Hotel Dei Templi หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) อากริเจนโต้ – รากูซา – ซิราคูซา  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านชม ศูนย์โบราณคดีแห่งอากริเจนโต้ “The Archaeological Museum of Agrigento” หรือ หุบเขา 
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 แห่งวิหาร “Valley of Temples” เป็นบริเวณทางโบราณคดีใน เมืองอากริเจนโต้ (Agrigento) เป็นสถานท่ีส าคญั 
 ของสถาปัตยกรรม และศิลปะกรีก ซ่ึงเป็นทั้งสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงใน เกาะซิซิล ี(Sicily) และเป็นอนุสาวรีย ์
 แห่งชาติของ ประเทศอิตาล ี(Italy) หุบเขาแห่งวิหาร “Valley of Temples” เป็นท่ีตั้งของวิหารทั้งสิบที่สร้างขึ้นเม่ือ  
 500 ปีก่อนคริสตกาล ในปัจจุบนัยงัคงร่องรอยของวิหาร 9 แห่งใหท้่านช่ืนชม อาทิ วิหารแห่งเทพซีอุส “Temple of  

 Olympian Zeus” ท่ีถือไดว่้าเป็นตวัอยา่งของงานสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ วิหารแห่งเฮอร์คิวลสิ “Temple of  

 Hercules” ซ่ึงเป็นศิลปะแบบดอริคท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และ วิหารแห่งคองคอร์ด “Temple of Concord” ท่ีไดรั้บการ 
 อนุรักษไ์วอ้ยา่งดีท่ีสุด รวมทั้งไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นวิหารท่ีงดงามท่ีสุด ตวัวิหารประกอบดว้ยเสาหินถึง 34 ตน้ ตั้งอยูบ่น 
 เนินอยา่งเด่นสง่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองรากูซา (Ragusa) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  
 30 นาที) เมืองในชนบทท่ีสง่างามตั้งอยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง เกาะซิซิลี (Sicily) น าท่านชม เมืองรากูซา  
 (Ragusa) เมืองท่ีถูกสร้างขึ้นใหม่บนท่ีราบสูงเรียกกนัว่า รากูซาอิล์บา “Ragusa Ibla” เตม็ไปดว้ย คฤหาสน์ปาลาซซ่ี  
 “Palazzi” ของขนุนางเก่าจาก 8 หมู่บา้นในภูมิภาคน้ี และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านเดินชมเมืองไปตาม 
 ตรอก และการช่ืนชมของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซีราคูซา (Syracuse)  
 (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองท่ีมีประวติัมายาวนาน เร่ิมจามกลุ่มชาวนาคอร์นเทียน 
 ซ่ึงตั้งรกรากอยูบ่นเกาะเลก็ๆ ของท่ีน่ี จากนั้นมีการพฒันาขึ้นมาจนเป็นศนูยก์ลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และศิลปวฒันธรรม 
 ยา่น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” และเป็นคู่แข่งส าคญัของ เอเธนส์ (Athens) 
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Grand Hotel Villa Politi หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) ซีราคูซา – โนโต – โปซซัลโล – วัลเลต็ตา (มอลต้า) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบฟุเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านชม เมืองซีราคูซา (Syracuse) เมืองท่ีชายฝ่ังตะวนัออกของ เกาะซิซิล ี(Sicily) เสน่ห์เมืองเก่าท่ีรู้จกั 
 ส าหรับการหกัพงัของภาษากรีก หลงัจากอธิบายโดย  Cicero เป็น "ภาษากรีกเมืองมากท่ีสุดและความสวยงามของพวก 
 เขาท้ังหมด" น าท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์ของซีราคูซา “Parco Archeologico Della Neapolis’ Ortygia”  
 ที ่UNESCO ประกาศตั้งแต่ปี 48 จุดแรกท่ีแวะชมคือ อัฒจันทร์โรมัน “Roman Amphitheatre” ซ่ึงอฒัจนัทร์แห่งน้ี 
 สร้างขึ้นเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 2 มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 3 ในบรรดา อฒัจันทร์โรมัน “Roman Amphitheatre” ของชาติ 
 อิตาลี (รองจาก Colosseum ท่ี กรุงโรม (Rome) และ Arena ท่ี เมืองเวโรนา (Verona)) เป็นสถานท่ีรับชมการ 
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 ต่อสู้ของเหล่ากลาดิเอเตอร์ และการแข่งมา้ แตน่่าเสียดายในศตวรรษท่ี 16 ยคุท่ี สเปน (Spain) ครอบครอง เกาะซิซิลี  
 (Sicily) ไม่มีใครเห็นความส าคญัของโบราณคดี ก็เลยสกดัเอาหินจากอฒัจนัทร์แห่งน้ีไปใชส้ร้าง ก าแพงเมืองออร์ทีเจีย  
 “Wall of Ortygia” ท่ีน่ีจึงหลงเหลือเพียงซากอยา่งท่ีเห็น ถดัไปไม่ไกลนกั มีแท่นบูชา Altar of Hieron II ตั้งตาม 
 ช่ือของท่านผูส้ร้างคือ Hieron II กษตัริยแ์ห่งซีราคูซา สร้างขึ้นเม่ือ 225 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นเดินไปต่อท่ี โรงละคร 
 กรีก “Greek Theatre” และจุดอื่นท่ีมีช่ือเสียงของมรดกโลกแห่งน้ีอยา่ง ถ า้หินปูน “Ear of Dionysius” ซ่ึงเป็นถ ้า 
 ท่ีกษตัริย ์Dionysius เกณฑแ์รงงานเชลยชาวเอเธนส์มาขดุเจาะไว ้
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโต (Noto) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที)  
 1 ใน 8 เมืองของมรดกโลก ซ่ึงได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 2002 น าท่านชม เมืองโนโต (Noto) เมืองเลก็ท่ี 
 น่ารัก จนไดช่ื้อว่าเป็น "เมืองบาร็อกตอนปลายของวัล ดิ โนโต" กลุ่มเมืองท่ีสร้างตามสไตลบ์าร็อคแบบซิซิเลียน หลงัจากเกิด 
 แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ. 1693 ส่งผลกระทบท าลายเมืองแถบนั้นเกือบหมด น าท่านเขา้สู่ยา่นใจกลางของเมือง ซ่ึงเป็น 
 ท่ีตั้งชองสถานท่ีส าคญัๆ ของเมือง อาทิ โบสถ์โนโต “Noto Cathedral”, ศาลาว่าการของเมือง “Palazzo Ducezio”  
 รวมถึงโบสถต์่างๆ ท่ีมีอยูภ่ายในเมืองหลายแห่ง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองโปซซัลโล (Pozzallo) (ระยะทาง  
 36 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองท่าเลก็ๆ ทางตอนใตเ้กือบสุดของ เกาะซิซิลี (Sicily) 
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
21.30 น. นัง่เรือเฟอร์ร่ีสู่ กรุงวัลเล็ตตา (Valletta) (ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ช่ัวโมง 45 นาที) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐมอลต้า  
 (Malta) 
23.15 น. เดินทางถึง กรุงวัลเล็ตตา (Valletta) เกาะมอลต้า (Malta) หรือ สาธารณรัฐมอลต้า (Republic of Malta) เป็น 
 ประเทศท่ีเป็นเกาะขนาดเลก็สองเกาะใน ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” ตั้งอยูท่างตอนใตข้องยโุรป  
 ถดัลงมาจากตอนใตข้อง ประเทศอิตาลี (Italy) นบัเป็นประเทศท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานแห่งหน่ึงในยโุรป มีผูม้า 
 ครอบครอง และถูกแยง่ชิงนบัคร้ังไม่ถว้น หลงัผา่นดา้นตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัค้างคืน ณ Castille Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) วัลเลต็ตา – โมสตาร์ – มดิน่า – ราบัต – วัลเลต็ตา 
08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mosta) (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมือง 
 ในภาคเหนือของ เกาะมอลต้า (Malta) น าท่านเยี่ยมชมโบสถท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดของ มอลต้า (Malta) อยา่ง โบสถ์เซนต์ 
 แมรี “Mosta Dome” หรือ โบสถ์โรทันดา “Mosta Rotunda” ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์มีโดมขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก  
 รองลงมาจาก โบสถ์ St.Peter’s ใน นครวาติกนั (Vatican) และ St.Sophia ใน อิสตันบูล (Istanbul) จากนั้น 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมดน่ิา (Mdina) (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองเก่าท่ีมีอาย ุ3,000 ปี 
 แห่งน้ีเคยเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองของ สาธารณรัฐมอลต้า (Republic of Malta) เตม็ไปดว้ยตึกสวยอลงัการสไตล ์
 นอร์มนั และถนนแคบๆ ท่ีปูดว้ยหินกลม  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั พาท่านเดินไปตามทางเดินแคบๆ ของตวัเมือง ช่ืนชมสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม รวมทั้งประวติัศาสตร์ท่ียงั 
 มีชีวิตอยู ่ชมป้อมท่ีอยูข่องผูป้กครองเมืองในยคุกลางอยา่ง เมืองราบัต (Rabat) (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการ 
 เดินทางประมาณ 10 นาที) เมืองส าคญัในสมยัอดีตของ มอลต้า (Malta) และเป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมอยา่งแทจ้ริง  
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 น าท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์เซนต์ปอล “St Paul Cathedral” สถานท่ีท่ีอคัรสาวกเซนตป์อล ไดม้าพกัอาศยั เม่ือคร้ัง 
 เดินทางมาถึง เกาะมอลต้า (Malta) แห่งน้ี ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงเก็บรักษาไวใ้ห้เห็น จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม หมู่บ้าน 
 หัตถกรรมทากาลี “Ta’ Qali Crafts Village” อดีตเคยถูกใชเ้ป็นสนามบินทหารในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง แต ่
 ปัจจุบนัถูกดดัแปลงเป็นศนูยห์ตัถกรรมทอ้งถ่ินโรงงานเป่า และป้ันแกว้ รวมทั้งเคร่ืองเคลือบเซรามิก เคร่ืองเพชรพลอย และ 
 เส้ือถกัเคร่ืองป้ันดินเผา อิสระใหท้่านมีเวลาร้านของฝากส าหรับเลือกซ้ือ เลือกชมผลิตภณัฑง์านฝีมืออนัทรงคุณค่า เพื่อเป็น 
 ของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านไปชม วิหารศิลาฮาการ์คิม “Hagar Qim Temple” เป็นวิหารศิลาท่ีมีอายกุว่า 3,200 ปีก่อน 
 คริสตกาล สถานท่ีแห่งน้ีถูกส ารวจตั้งแตต่น้ศตวรรษท่ี 19 ในอดีตถูกใชบ้อกเวลา ขณะน้ีเป็นพิพิธภณัฑ ์ภายในแบ่งออกเป็น 
 ชั้นๆ ทางเขา้มีกอ้นหินใหญ่ลกัษณะคลา้ยรูปเห็ด และมีหินท่ีถูกจดัวางโดยมีลกัษณะคลา้ยแทน่บูชา สถูปหรือเจดียเ์ลก็ๆ อยู ่
 ในส่วนต่างๆ ของวิหาร ชั้นในแตล่ะระดบัท่ีประกอบไปดว้ยห้องเลก็ๆ ท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมต่างๆ ภายในสถานท่ีน้ีไดมี้ 
 การคน้พบหลกัฐานท่ีประกอบพธีิกรรมทางศาสนาและความเช่ือในสมยัโบราณ กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบั 
 สู่ กรุงวัลเล็ตตา (Valletta) (ระยะทาง 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Castille Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9) วัลเลต็ตา – เกาะโคโซ – เกาะโคมิโน – วัลเลต็ตา   
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ Cirkewwa Ferry เพื่อลงเรือเฟอร์ร่ีสู่ เกาะโคโซ “Gozo Island” เกาะเลก็ๆ ท่ีมีความ 
 แตกต่างและไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะหมู่บา้นทางชานเมืองของท่ีน่ีอยูก่นัเป็นชุมชนเลก็และน่ารัก การด าเนินชีวิตท่ีกา้วยา่ง 
 ชา้กว่าท่ีอื่น และยงัมีจ านวนนกัทอ่งเท่ียวนอ้ยกว่าท่ีอื่นดว้ย ส่ิงก่อสร้างบนเกาะลว้นผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรม 
 ศิลปะยคุกลาง และยคุก่อนประวติัศาสตร์ ศูนยก์ลางการคา้ของเกาะอยูท่ี่ Victoria เกาะโคโซ “Gozo Island” มีอีกช่ือ 
 เรียกหน่ึงว่า เกาะแห่งคาลปิโซ “Isle of Calypso”  
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัม้ืออาหาร น าท่านผา่นชม ป้อมปราการวิคตอเรีย “Victoria Fortress” ท่ีตั้งขึ้นตามพระนามของสมเดจ็พระนาง 
 เจา้วิคตอเรียแห่งองักฤษ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชยค์รบรอบ 25 ปี จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อน าท่านล่องเรือสู่  
 เกาะโคมิโน “Comino Island” ตั้งอยูร่ะหว่าง เกาะมอลต้า (Malta) และ เกาะโคโซ “Gozo Island” ชม อ่าว 
 บลูลากนู “Blue Lagoon” อ่าวท่ีสวยงามและเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว มีหาดทรายท่ีขาว วิวทิวทศัน์งดงาม เหมาะแก่ 
 การถ่ายรูป ว่ายน ้า ด าน ้าต้ืน และเตม็ไปดว้ยนกนานาชนิด สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงวัลเล็ตตา (Valletta)  
 เมืองหลวงของ เกาะมอลต้า (Malta)  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Castille Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสิบของการเดินทาง (10) วัลเลต็ตา – อสิตันบูล (ตุรก)ี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านชม เมืองวัลเลตตา (Valletta) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐมอลต้า (Republic of Malta) ท่ีเตม็ไปดว้ย 
 สถาปัตยกรรมอนังดงาม และประวติัศาสตร์อนัมากมาย แมว่้าจะเกิดความเสียหายคร้ังใหญ่กบัเมืองหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
 แต ่เมืองวัลเลตตา (Valletta) ก็ได้รับประกาศอย่างเป็นทางการจากยูเนสโก เป็นมรดกโลกในปี 1980 ความย่ิงใหญ่ทาง 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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 วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ียงัหลงเหลืออยูข่องเมืองน้ี ท่านจะสามารถรับรู้ไดว่้า มนัช่างคุม้ค่ากบัการเดินทางมาเยี่ยม 
 เยือนเมืองน้ีอยา่งแน่นอน เร่ิมตน้กนัท่ี “Grand Harbour” ท่าเรือธรรมชาติบน เกาะมอลต้า (Malta) ซ่ึงใชเ้ป็นท่าเรือ 
 มาตั้งแต่สมยัโบราณ มีอู่ต่อเรือ โรงเก็บสินคา้ และป้อมปราการขนาดใหญ่หลายป้อม  เป็นส่ิงท่ีพลาดไม่ไดเ้ดด็ขาด จากนั้น 
 น าท่านเร่ิมชมภายใน เมืองวัลเลตตา (Valletta) น าท่านผา่นชมหน่ึงในพระราชวงัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดคือ “Auberge de  

 Castille” ซ่ึงเคยเป็นพระราชวงัส าหรับผูเ้ช่ียวชาญภาษาชาวสเปนและโปรตเุกส ในปัจจบุนัถูกใชเ้ป็นห้องท างานของ 
 นายกรัฐมนตรีและไม่เปิดเป็นสถานท่ีสาธารณะ น าท่านชม วิหารเซนต์จอห์น “St. John’s Cathedral” สร้างโดย 
 อศัวินเซนตจ์อหน์ เพ่ือมอบเป็นเกียนติแก่ผูอุ้ปถมัภเ์หล่าอศัวินทั้งหลาย ความพิเศษองวิหารแห่งน้ีคอืการออกแบบตกแต่ง 
 โดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลตา้ในช่วงท่ี 16 ดว้ยศิลปะแบบบาร็อคท่ีมีความย่ิงใหญ่และสวยงาม สร้างขึ้นรถหว่างปี ค.ศ. 
 1673-1677  ท่านจะไดสั้มผสักบัศิลปะในแบบฉบบัของชาวมอลตา้  จากนั้นน าท่านเขา้ชมหน่ึงในสวนสวยท่ีสุดใน เมือง 
 วัลเลตตา (Valletta) นั้นคือ “The Upper Barrakka Gardens” ซ่ึงเดิมเป็นสวนส่วนตวัของอศัวินแห่ง St  

 John ชาวอิตาเลียน และเม่ือยืนอยูท่ี่น่ีคุณจะไดม้องเห็นวิวของ Grand Habour และ Cottonera  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 หลงัม้ืออาหาร พาท่านไปในยา่นการคา้อยา่ง ถนนรีพบัลกิ “Republic Street” และ ถนนพ่อค้า “Merchant’s  

 Street” ถนนสายหลกัสองสาย เตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมาย อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  
 กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมอลต้า “Malta International Airport” มีเวลา 
 ให้ท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษ ี

19.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1372 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 25 นาที) 
23.05 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
 

วันท่ีสิบเอด็ของการเดินทาง (11) อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง) 
15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้า ต ่ากว่า 15 ท่าน (10 – 14 ท่าน) ด้วยความสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวันเข้าพกัตรงกับงาน

เทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ต้องมกีารปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมือง อนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิการบริการส าหรับ บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างการเดินทาง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท าการใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องกระท าการอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบางส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ    99,900 .-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ    98,000 .-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ    95,000 .-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ    18,000 .-    บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ    15,000 .-    บาท 

 
 

อตัรานีร้วม 
1. **ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – คาตาเนยี  // มอลต้า – อิสตันบูล – 

กรุงเทพฯ   
** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบินหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ  เดือนมีนาคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 8 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 9 มือ้ และอาหารค ่า 8 มือ้ 
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง
 การเดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 45 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
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• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ
สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้

 
 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศอติาล ี
 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู่ 
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี 

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ โดยมีวนัท่ีออกไม่เกิน 

15 วนันบัจากวนัยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัท่ีล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 1 อาทิตย ์นบัจากวนั
ยื่นวีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน) ควรใช้เป็นบัญชีออมทรัพย์ท่ีมีเงินเข้าออกทุกเดือน  
                                                                            สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั 

▪ กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ตอ้งเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น)ท าหนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจาก
ทางธนาคาร โดยมีวนัท่ีออกไม่เกนิ 15 วัน นบัจากวนัยื่นวีซ่า และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชี
ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยมีวนัท่ีล่าสุดในบญัชีไม่เกิน 7 วัน นบัจากวนัยื่นวีซ่า (หากบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือ
ฝากเงิน) พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ 
ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าอติาล ีVFS ตั้งอยู่ท่ี อาคารจามจุรีช้ัน 4 

(อยู่เยื้องวัดหัวล าโพง) 
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HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR

