INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG)

เส้นทางพิเศษเจาะลึก

มอลต้า - ซิซิลี
12 วัน 9 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> นักเดินทางห้ามพลาดเด็ดขาดเส้นทางสุดพิเศษที่นอ้ ยคนจะ
ได้ไปเยือน และต่างพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า สวยมากๆ รับประกันว่าสวยมาก
เที่ยวแบบเจาะลึ กไปทัง้ ทีเที่ยวครบ โดยเฉพาะสถานที่ Unseen สวยๆ
>> ชมเกาะ Malta ประเทศเล็กๆ ที่อยูใ่ นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
>> ชมเกาะ Sicily เกาะที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
>> ชมเมือง Valletta เหมืองหลวงของมอลต้า
>> ชมเกาะ Gozo Island เกาะสุดสวยสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มามอลต้าต้องห้ามพลาด
>> ชมหมู่บา้ น Popeye Village หมู่บา้ นที่ถกู สร้างขึ้ นเพื่อใช้สร้างภาพยนตร์ป๊อปอาย (Unseen)
>> ชมถ้า Blue Grotto สุดมหัศจรรย์ของมอลต้า (Unseen)
>> ชมเมือง Taormina เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะซิซิลี
>> ขึ้ นชม ภูเขาไฟ Etna ภูเขาไฟที่ยงั ไม่ดบั ที่สูงที่สุดในยุโรป
>> ชมเมือง Catania เมืองสวยของซิซิลี
>> ชมเมือง Cefalu เมืองที่มีชายหาดสวยที่สุดในซิซิลี (Unseen)
>> ชมเมือง Modica เมืองเล็กๆสุดสวยของซิซิลี (Unseen)
>> ชมเมือง Noto เมืองเล็กสุดสวย Unesco (Unseen)
>> ชมเมือง Ortigia เมืองริมทะเลสุดสวย (Unseen)
>> ชมคฤหาสน์ Roman Villa Del Casale สุดสวย Unesco (Unseen)
>> ชมวิหาร Valley of the Temples แห่งเมือง Agrigento (Unseen)
>> ชมเมือง Monreale อีกหนึ่งเมืองสวยของซิ ซิลี
>> ชมเมือง Palermo เมืองหลวงสุดสวยของซิซิลี
>> ชมโรงผลิตไวน์ของเกาะซิซิลี
>> ช้อปปิ้ งกรุงโรม

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
พิเศษเมนู
ซีฟู๊ด / สปาเก็ตตี้ / พิซซ่า /สเต็ก / ไวน์
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

กำหนดกำรเดินทำง

30 เมษำยน – 11 พฤษภำคม 2563
15 – 25 พฤษภำคม 2563
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รำยละเอียดกำรเดินทำง

วันแรก (1) สนำมบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั
อานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สอง (2) กรุงโรม (อิตำลี) – วัลเลตต้ ำ (มอลต้ ำ) - ชมเมือง
00.20 น.
ออกเดินทำงสู่ กรุงโรม (Rome) โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 944
06.50 น.
เดินทำงถึงทำงอำกำศนำนำชำติฟูมชิ ิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตำลี (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
09.25 น.
เดินทำงสู่ สนำมบินมอลตำ โดยสำยกำรบิน AZ AIRLINE เที่ยวบินที่ AZ884
***หมำยเหตุ ไฟล์ทกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง ทำงบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม***
10.50 น.
เดินทางถึงสนามบินมอลต้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ตวั เมืองวัล

เลตต้ำ (Valletta) เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลต้า ซึ่งได้ต้งั ชื่อเมืองตามชื่อของ Jean Parisot De La Valetta

กลำงวัน

ผูซ้ ่ึงสามารถป้องกันการรุ กรานเกาะมอลต้า จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวัลเลตตาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านชม สวนบำรัคคำ (Barracca Garden) สวนสวยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็ นสถานที่ส่วนบุคคล แต่ภายหลังได้เปิ ด
ให้สาธารณชนเข้าชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปด้วย Upper Barracca และ Lower Barracca ในส่วน
Upper นั้นได้สร้างขึ้นในปี 1661 โดยอัศวินชาวอิตาเลียน จากบริ เวณสวนจะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ได้
ชัดเจน นาท่านเข้าชมวิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดยอัศวิน เซนต์จอห์นเพื่อมอบเป็ นเกียรติ
แก่ผอู ้ ุปถัมภ์เหล่าอัศวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหารแห่งนี้คือการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปิ น
ชาวมอลต้าในช่วงศตวรรษที่ 16 จากนั้น ชม AUBERGE DE CASTILLE อาคารที่มีความสง่างามและใหญ่โต
ที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองวัลเลตต้า ตั้งอยูบ่ นจุดที่สูงที่สุดของคาบสมุทรซึ่งถูกออกแบบให้เป็ นสถานที่หรู หราที่สุด
ปัจจุบนั ใช้เป็ นที่พานักของนายกรัฐมนตรี ของประเทศสาธารณรั ฐมอลต้า สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1574 โดย
สถาปนิกชาวมอลต้าชื่อ GIROLAMO CASSAR และมีการสร้างบูรณะใหม่อีกครั้งในปี 1741

นาท่านเข้าชม พระรำชวังแกรนด์ มำสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีตพระราชวังยุคศตวรรษที่ 16 ถือครอง
โดย อุสตาจิโอ้ เดล มอนเต้ ญาติคนสนิทของผูค้ รองแคว้นมอลต้านาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต้ แรกเริ่ มเดิมทีถูก
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ใช้เป็ นสถานที่บญั ชาการรบของอัศวินในยุคนั้น และภายหลังเสร็ จสิ้นสงคราม ได้ถูกต่อเติมเป็ นพระราชวัง แต่
แล้วถูกโอนย้ายเปลี่ยนมือเป็ นสถานที่พานักของผูป้ กครองจากประเทศอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 และกลับมา
ถือครองโดยประเทศมอลต้าภายหลังประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และในปัจจุบนั ถูกใช้เป็ นอาคารรัฐสภาแห่ง
มอลต้า สถานที่ทางานของประธานาธิบดีแห่งมอลต้า ภายในตัวอาคารตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค และเปิ ดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมในบางส่วนที่จดั แสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์สาหรับจัดแสดงเรื่ องราวประวัติศาสตร์และ
ยุทโธปกรณ์ของอัศวินในอดีต อิระท่านช้อปปิ้ ง ณ จัตุรัสรีพบั บลิค (Republic Square) รอบๆ จัตุรัสแห่งนี้หอ้ ม
ล้อมไว้ดว้ ยอาคารสาคัญๆ ของเมือง ทั้งทาเนียบประธานาธิบดี และทาเนียบรัฐบาล ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ถนน
เส้นหนึ่งที่เชื่อมกับจัตุรัสแห่งนี้ คือถนนรี พบั บลิค ถนนที่เป็ นถนนสายช้อปปิ้ งที่สาคัญของเมือง มีร้านรวงให้
ช้อปปิ้ งกันตลอดทาง

คำ่
ที่พกั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
MARITIM HOTEL MALTA หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่สำม (3) วัลเลตตำ - เกำะโกโซ - ล่ องเรื อ – หมุ่บ้ำนป๊อปอำย (Unseen) - วัลเลตตำ
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ เกำะโกโซ (Gozo Island) คืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศมอลต้า เกาะโกโซ ตั้งอยูใ่ นเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Sea) เป็ นอีกหนึ่งเกาะในตานาน
ที่บางครั้งมักเรี ยกว่า เกาะแห่งคาลิปโซ่ ( Isle of Calypso) โดยคาลิปโซ่เป็ นธิดาแห่งท้องทะเล ในตานานกรี ก
และเป็ นบุตรี ของเทพแอตลาส เผ่าไททัน นางอาศัยอยูใ่ นเกาะแห่งความฝัน (Mythical Island) ซึ่งอยูท่ ี่ Ogygia
ในทะเลไอโอเนียน ปัจจุบนั เกาะโกโซ เป็ นเกาะที่มีความงดงามทางธรรมชาติมาแห่งหนึ่งของหมู่เกาะมอลต้า
เป็ นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่านักดาน้ า นาท่านล่องเรื อชม ทัศนียภำพควำมสวยงำมของเกำะ
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กลำงวัน

คำ่

มอลต้ำ นาท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปกับกังหันลม Ta Kola และถ่ายรู ปกับ ถำ้ คำลิปโซ (Calypso Cave) จากนั้นนา
ท่านเข้าชม วิหำรกันติจำ (Ggantija Temples) อีกหนึ่งวิหารเก่าแก่ ที่ปัจจุบนั ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อของ
มรดกโลกในปี ค.ศ.1980 โดยวิหารถูกสร้างขึ้นจากหินขนาดใหญ่และถือว่าเป็ นหนึ่งในอนุสาวรี ยห์ ินใหญ่ ที่
สามารถย้อนกลับไปในยุคสมัยหินใหม่ (3600-2500 BC) เชื่อกันว่าเป็ นวิหารทางศาสนาที่มีความเก่าแก่มากที่สุด
แห่งถึงของโลกอีกด้วย นาท่านถ่ายรู ปกับ ป้อมปรำกำรวิคตอเรีย (Victoria Fortress) ที่ต้งั ขึ้นตามพระนามของ
สมเด็จพระราชินีวิคตอเรี ยแห่งอังกฤษ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบรอบ 25 ปี จากนั้นนาท่านเที่ยว
ชมเมืองเก่าแห่งเกาะโกโซ พร้อมเก็บภาพความสวยงามทั้งธรรมชาติและหมู่อาคารบ้านเรื อนโรมันโบราณที่
ยังคงความสวยงาม จวบจนปัจจุบนั อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านชม วิหำรทำพินู (Ta Pinu Cathedral) วิหารโรมันคาธอลิกซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้หน้าผา ในอดีตเป็ น
เพียงโบสถ์หินขนาดเล็กยุคศตวรรษที่ 15 และถูกต่อเติมและสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1922-1932 แบบสไตล์นี
โอโรแมนติค ด้านในโบสถ์ประดับด้วยภาพโมเสคจานวน 6 ภาพ และกระจกสีจานวน 76 บาน และมีหอระฆัง
สูง 61 เมตร นับเป็ นอีกหนึ่งโบสถ์ที่มีความสาคัญของคริ สตจักร เนื่องจากพระสันตะปาปามาเยือนถึง 2 ท่าน ซึ่ง
โป๊ ปจอห์นปอลที่ 2 เคยเสด็จมาเยือ่ เมื่อปี ค.ศ.1990 และ โป๊ ปเบเนดิกต์ที่ 14 มาเยือนเมื่อปี ค.ศ. 2010 และได้
มอบกุหลาบสีทอง หรื อ โกลเด้นโรส (Golden Rose) สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ไว้ ณ โบสถ์แห่งนี้
จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางกลับจากนั้นนาท่านชม หมู่บ้ำนป๊อปอำย (Popeye Village)
อานวยการสร้างมาจากบริ ษทั Walt Disney และ Paramount Pictures ตัดสินใจที่จะสร้างภาพยนตร์ป๊อปอายใน
เวอร์ชนั่ คนแสดง พวกเขาได้จาลองหมู่บา้ น Sweethaven Village ในการ์ตูนให้กลายเป็ นของจริ งที่บริ เวณอ่าว
จอดเรื อทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะมอลตา โดยได้เริ่ มทาการสร้างตั้งแต่ปี 1979 ถูกออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวเดนมาร์ก ฮันส์ มังค์ แฮนเซน ใช้คนก่อสร้างกว่า 165 คน ในเวลาประมาณ 7 เดือน หมู่บา้ นมีลกั ษณะเป็ น
บ้านไม้สีสนั สดใส ไม้หลายพันแผ่นนาเข้าจากประเทศเนเธอแลนด์ หลังคานาเข้าจากประเทศแคนาดา ใช้สีทา
บ้านถึงสองพันแกลลอนด้วยกัน และยังมีการสร้างเขื่อนรอบๆหมู่บา้ นเพื่อป้องกันคลื่นสูงที่อาจรบกวนใน
ซีนหนัง ผูแ้ สดงเป็ นป๊ อปอายในสมัยนั้นคือ โรบิน วิลเลียมส์ ทาง Walt Disney และ Paramount Pictures ลงทุน
ทุ่มเทกับการสร้างหมู่บา้ นป๊ อปอายมาก แต่หลังจากหนังฉายก็เหมือนจะไม่ได้เงินทุนคืน อย่างไรก็ตามหมู่บา้ น
แห่งนี้ได้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมในปัจจุบนั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง

INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) เจาะลึก มอลต้า – ซิซิลี 12 วัน (TG)
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ที่พกั

MARITIM HOTEL MALTA หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันทีสี่ (4)

วัลเลตตำ - ถำ้ บลูกรอตโต้ - เอมดิน่ำ - วัลเตตำ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พกั

กลำงวัน

นาท่านล่องเรื อชมทัศนียภาพความสวยงามของเกาะมอลต้า นาท่านชมถำ้ บลูกรอตโต(Blue Grotto) แห่งเกาะ
มอลต้า จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับหน้ ำผำดิงลี (Dingli Cliff) อีกหนึ่งผางามแห่งเกาะมอลต้า (การล่องเรื อขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออานวย ทางบริ ษทั ฯ จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทน)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอมดิน่ำ (Mdina) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที) เป็ นเมืองเก่าโบราณ เมืองนี้
ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปลายยุคสาริ ดในช่วง 1500 – 1000 ปี ก่อนคริ สตกาล เมืองเอมดินาเป็ นเมืองหลวงเก่า
ของมอลตาในสมัยยุคกลาง (Medieval) ตั้งอยูใ่ จกลางของเกาะมอลตา มีกาแพงเมืองล้อมรอบและตั้งอยูบ่ นที่สูง
ประมาณ 150 เมตร หรื อ 500 ฟุตจากระดับน้ าทะเล เอมดินาเป็ นหนึ่งในเมืองที่มีกาแพงเมืองเก่าจากยุคกลางที่
เห็นชัดที่สุดในโลก เนื่องจากเป็ นเมืองที่มีขนาดเล็ก มีความเงียบสงบและไม่ค่อยมีการเดินทางสัญจรเข้าออก
เมืองนี้มากเท่าไร เมืองเอมดินาจึงได้รับการขนานนามอีก ชื่อหนึ่งโดยคนที่อาศัยอยูแ่ ละผูไ้ ปเยือนว่า “เมืองแห่ง
ความเงียบ (The Silent City) ในสมัยที่เอมดินาเป็ นเมืองหลวงของมอลตา เมืองนี้เป็ นที่ต้งั ของสานักสงฆ์ โบสถ์
และที่ทาการต่างๆ และในสมัยที่โรมันเข้าครองมอลตา ผูว้ ่าการของโรมัน (Roman Governor) ได้สร้างที่อยูใ่ น
เมืองนี้ และมีการกล่าวขานกันว่าสาวกเซนต์พอลเคยมาอาศัยอยูท่ ี่เมืองนี้หลังจากที่เรื อล่มที่เกาะมอลตาด้วย ใน
ปัจจุบนั เมืองเอมดินาเป็ นเมืองสาหรับอยูอ่ าศัยเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นบ้านของตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดของ
ชาวมอลติส ที่เมืองเอมดินามีโบสถ์ที่สวยงามมากตั้งอยูก่ ลางเมืองที่ชื่อว่า โบสถ์ใหญ่แห่งเอมดิน่า (The Mdina
INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) เจาะลึก มอลต้า – ซิซิลี 12 วัน (TG)
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คำ่
ที่พกั

Cathedral) นาท่านชมประตูเมืองหลัก (The Main Gate) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1724 มีลกั ษณะเป็ นประตูโค้งด้วย
สถาปัตยกรรมยุคบาโรค ใครก็ตามที่ได้เข้าไปในเมืองเอมดินาจะมีความรู ้สึกเหมือนกลับเข้าไปอยูใ่ นยุคกลาง
ถนนในเมืองจะมีขนาดแคบมาก เป็ นตรอกและซอยเล็กๆ ลัดเลาะไปตามมุมต่างๆ ของเมือง บ้านเรื อนจะมีสี
เดียวกันหรื อคล้ายกันทั้งหมด คือ สีน้ าตาลหรื อน้ าตาลอ่อน นอกจากจะเป็ นบ้านอาศัยแล้ว ยังมีร้านขายของที่
ระลึก ร้านอาหารอยูบ่ า้ ง แต่ที่โดดเด่นคือร้านขายเครื่ องแก้วของเอมดินา (Mdina Glass) ก่อนเข้าประตูเมืองจะมี
รถม้าที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งจัดไว้สาหรับบริ การนักท่องเที่ยวอีกด้วย เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย
จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวัลเลตตำ (ระยะทำงประมำณ 15 กิโลเมตร ใช้ เวลำ 20
นำที)
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
MARITIM HOTEL MALTA หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่ห้ำ (5) พอซซำโล – โมดิกำ(Unseen) - โนโต (Unseen) - ออร์ ติเกีย (Unseen) - ซีรำคิวส์
เช้ ำ
05.00 น.
06.45 น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบ SET BOX
นำท่ ำนเดินทำงสู่ เกำะซิซิลี โดยเรื อFerry
เดินทำงถึงท่ ำเรื อพอซซำโล
***หมายเหตุ รอบเรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโมดิกำ (Modica) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เมืองหลวงทางประวัติศาสตร์
ของบริ เวณนี้ปัจจุบนั ได้รวมเป็ นส่วนหนึ่งของเมืองรากูซา เมืองนี้เคยถูกทาลายไปโดยแผ่นดินไหวครั้งรุ นแรง
เมื่อปี ค.ศ. 1693 โดยได้ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากเกิดแผ่นดินไหว มีสถาปัตยกรรมได้รับการยอมรับว่าเป็ นเครื่ อง
ยืนยันถึงอัจฉริ ยภาพในออกแบบช่วงสุดท้ายของศิลปะบาโรกในยุโรปและเมืองอื่น ๆ และยังได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก นาท่านชมโบสถ์ เซนต์จอร์ จ (The Duomo of San Giorgio) เป็ น
สถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก ถือได้ว่าเป็ นโบสถ์หลักประจาเมืองนี้และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลกอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโต (Noto) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เมือง
นี้ถูกเรี ยกว่า "ไข่มกุ แห่งซิซิลี" เมืองท่องเที่ยวริ มทะเลกับบรรยากาศแห่งศิลปะแบบบาร็ อก เมืองโนโต เคย
ประสบแผ่นดินไหวรุ นแรงจนทาให้บา้ นเรื อนเสียหาย หลังจากนั้นจึงได้สร้างขึ้นใหม่ในสไตล์บาร็ อก
นอกจากนี้เมืองโนโตยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็ น World Heritage อีกด้วย นาท่านชมวิหำรโนโต
(NOTO CATHEDRAL) วิหารนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17-18 เช่นเดียวกับอาคารหลายแห่งในเมืองโนโต
ได้รับการยกย่องว่าเป็ นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมบาโรกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง ชมพระรำชวังดูเชซิโอ
INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) เจาะลึก มอลต้า – ซิซิลี 12 วัน (TG)
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( DUCEZIO PALACE) ตอนที่เริ่ มออกแบบอาคารในศตวรรษที่ 18 สถาปนิกท้องถิ่นนามว่าวินเชนโซ ซินา
ตราตั้งใจจะให้เป็ นพระราชวังชั้นเดียว ชั้น 2 นี้เพิง่ สร้างขึ้นในทศวรรษที่ 1950 จากนั้นมาพระราชวังได้
กลายเป็ นที่ต้งั ของสภาเมืองโนโต ท่านจะได้ตื่นตาไปกับการตกแต่งอันหรู หราและห้องโถงกระจกที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของพระราชวัง เช่น เก้าอี้และม้านัง่ กามะหยีส่ ีแดง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในกระจกขอบทองรอบผนัง มองขึ้น
ไปบนเพดานจะเห็นจิตรกรรมฝาผนังชั้นเลิศในศตวรรษที่ 19 ซึ่งแสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีความสาคัญทาง
ศาสนา ที่น่าประทับใจที่สุดคือศิลปะเชิง 3 มิติที่อยูก่ ลางเพดาน ซึ่งเป็ นภาพม้ากาลังลากราชรถสีทองฝ่ าก้อนเมฆ
มาพร้อมกับเหล่ากามเทพ ชมซุม้ ประตูโค้งสูง 11 ประตูประดับด้วยรู ปปั้นบนยอด เรี ยงรายกันได้สดั ส่วนที่
สมบูรณ์แบบ จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ ตเิ กีย (Ortigia) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เป็ นเกาะขนาดเล็กซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองซีราคิวส์ซิซิลี เกาะนี้ยงั เป็ นที่รู้จกั กันในนามCittà Vecchia หรื อเมืองเก่า
โดยมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย นาท่านชม มหำวิหำรแห่ งซีรำคิวส์ (Duomo di Siracusa) ตั้งอยูใ่ จ
กลางเกาะออร์ติเกีย เป็ นโบสถ์คาทอลิกโบราณในซีราคิวส์ โดยตัวโครงสร้างเป็ นแบบกรี กโบราณทาให้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.2005 ชม Piazza Duomo ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางเกาะ
ออร์ติเกีย ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในจตุรัสสไตล์บาโรกที่สวยที่สุดในซิซิลี ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชม
เมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซีรำคิวส์ (siracusa) เคยเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุค
โบราณและเป็ นแหล่งรวมโบราณสถานของอารยธรรมกรี กและโรมันอันยิง่ ใหญ่บนเกาะซิซิลี ซีราคิวส์ก่อตั้ง
โดยชาวอาณานิคมโคริ นเธียนในช่วง 734 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช และเคยเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของโลกยุค
โบราณมา
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คำ่
ที่พกั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
UNA HOTELS ONE SIRACUSA หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่หก (6) ซีรำคิวส์ - คำตำเนีย - ทำโอมีน่ำ
เช้ ำ

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคำตำเนีย (CATANIA) ( ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) ดินแดนที่เคยถูกปกครอง
ทั้งกรี กและโรมันมาแต่อดีตกาล และ ถูกททาลายจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเอ็ทน่าถึงสองครั้งเมื่อปี ค.ศ.
1169 และ 1693 จากนั้น ได้รับการบูรณะเมืองใหม่โดยสถาปนิก ที่ออกแบบให้มีถนนกว้าง และเต็มไปด้วย
อาคาร สถาปัตยกรรมแบบบาร็ อคอันโดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นเมืองท่าเรื อสาคัญทางตะวันออกของเกาะฯ นาท่าน
ชม จัตุรัสโบสถ์ (PIAZZA DEL DUOMO) ท่ามกลางอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาร็ อคอันงดงามที่ต้งั ของ มหา
วิหารแห่งเมืองคาตาเนีย สร้างตามแบบศิลปะกอธิค รู ปร่ างมหาวิหารคล้ายกับมงกุฎพระราชา มีบนั ไดทางขึ้น
แข็งแรงน่าเกรงขาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 11 โดย Roger I เพื่ออุทิศให้กบั เซ็นต์ อกาธา เทพผู ้
ปกป้องเมือง กลางจัตุรัสมีประติมากรรมน้ าพุรูปช้างเทินเสาหิน สัญลักษณ์ของเมืองคาตาเนีย เทียบได้กบั มิเนอร์
วา เทพีโรมันแห่งปัญญาและผูส้ นับสนุนศิลปะ การค้าและยุทธศาสตร์ จากนั้น นาท่านสู่ยา่ นการค้าเมือง VIA
ETNEA มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก หรื อเดินเล่นชมสวน BELLINI ที่ต้งั ชื่อเป็ นเกียรติแด่นกั
ดนตรี ชื่อดัง Vincenzo Bellini ที่เกิดที่คาตาเนีย ปี ค.ศ. 1801 ตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองทำโอมีน่ำ (TAORMINA) ( ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองชายฝั่งทะเลไอ
โอเนียน ริ มฝั่งตะวันออกของหมู่เกาะซิซิลีเมืองแห่งอารยธรรมกรี ก ที่ยงั หลงเหลืออยูใ่ นประเทศอิตาลีนาท่าน
เข้าชมโรงละครกรีก (The Teatro Greco) หรื อ Greek theatre หลักฐานทางโบราณคดีในปัจจุบนั แสดงให้เห็น
ว่า โบราณสถานก่อถูกสร้างเพิ่มเติมจากฐานเติมในสมัยกรี ก ก่อนจะมีการก่อสร้างโดยอิฐเพิ่มเติมในรู ปแบบ
ของโรมัน ซึ่งบริ เวณแห่งนี้ถูกปกครองโดยกษัตรยิ์แห่งโรมันในยุคของกษัตริ ยอ์ อกุสตุส โดยภายใน
ประกอบด้วยอาคารในยุคกลางที่น่าสนใจ ได้แก่ พระราชวังคอร์วาญ่า (Palazzo Corvaja) โบสถ์ เซนต์โดมิเนโก้
(the Church of San Domenico) แหล่งโบราณคดีเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้ต้งั อยูบ่ นแหลมเปโลรุ ส ที่ระดับ 250
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล โดยมีฉากด้านหลัง เป็ นภูเขาไฟเอตน่าที่ยงั คุกรุ่ นอยูเ่ บื้องหลัง อันเป็ นวิวทิวทัศน์ที่
ได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สุดในเมือง เชิญท่านอิสระเดินเล่น ณ ถนนคอร์ โซ อัมเบอร์ โต้ (Corso Umberto)
ถนนสายหลักของเมืองตามอัธยาศัย
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คำ่
ที่พกั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
EUROSTARS MONTE TAURO TAORMINA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันทีเ่ จ็ด (7) ทำโอมีน่ำ - ภูเขำไฟเอ็ตนำ - โรมันวิล่ำ เดล คำสเซล์ (Unseen) - อำกรีเจนโต้ (Unseen)
เช้ ำ

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางไปยังจุดชมวิวภูเขำไฟเอ็ตนำ ( Mount Etna) ( ระยะทำง 62 กิโลเมตร ใช้ เวลำ 2 ชม.) ภูเขาไฟที่
ยังไม่ดบั ที่มีความสูง ที่สุดในยุโรป ระดับความสูงอยูท่ ี่ 3,323 เมตร โดยมี ฐานกว้างถึง 150 เมตร บนยอดเขาจะ
มีหิมะปกคลุม ตลอด 9 เดือนของทุกปี ถือเป็ นภูเขาไฟที่มพี ลังมาก และมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ที่สาคัญที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็ นภูเขาไฟที่คงประโยชน์ท้งั ทางด้านภูเขาไฟวิทยา ด้านธรณี ฟิสิกส์ รวมทั้ง ด้าน
วิทยาศาสตร์ดว้ ยความหลากหลายเช่นนี้ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ. 2013 อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพเป็ นที่ระลึกกับภูเขาไฟเอตน่า และชมความงามของกาแพงหิมะที่ปกคลุม ภูเขาไฟ อันเป็ นความงามที่น่า
อัศจรรย์ ***กำรให้ บริกำรของกระเช้ ำ ขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศของแต่ละวัน ทำงบริษัทขอสงวนกำรเปลีย่ นแปลง
รำยกำรโดยเน้นควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นหลัก***
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเปี ยซซำอำร์ เมรินำ (Piazza Armerina) ( ระยะทำง 130 กิโลเมตร ใช้ เวลำ 2 ชม.) เมือง
ที่ถูกปกครองโดย ชาวนอร์ มนั (Normans) ในช่วงศตวรรษที่ 11 บน เกาะซิซิลี (Sicily) ที่นี่แสดงให้เห็นถึง
ความเจริ ญรุ่ งเรื องในสมัยยุคของ โรมัน (Roman) จะเห็นได้จาก ศิลปะของภาพโมเสคจากการใช้แผ่น
กระเบื้องมาวางเรี ยงจนเกิดเป็ นรู ปภาพที่งดงามและเป็ นสถาปั ตยกรรม ในแบบกอธิค (Gothic architecture)
อีกด้วย นาท่านเข้าชมคฤหำสน์ ขุนนำงหรื อ โรมันวิล่ำ เดล คำสเซล์ (Roman Villa Del Casale) แหล่ง
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มรดกโลกอีก แห่ งหนึ่ งของโลกโดยองค์การยูเนสโก้ เป็ นสิ่ งก่อสร้างในยุคโรมัน ที่ถือได้ว่ายังมีความ
สมบู รณ์หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็ นแนวความคิดในการแยกห้องอาบน้ าและห้องน้ าออกจากกันหรื อการสร้าง
อนุ สาวรี ย ์ ไว้ในพื้นที่ใกล้ๆเรื อนรับรองนั่นเอง นอกจากนี้ ยงั มีการสร้างโถงกลางขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึง
อานาจและบารมีของขุนนางโรมันในยุคสมัยนั้นๆ นาท่านชมภาพโมเสกที่ถ่ายทอดเรื่ องราวการล่าสัตว์ใน
จินตนาการ และทิวทัศน์ของ ธรรมชาติในยุคโบราณ จากนั้น นาท่านไปถ่ายภาพมหาวิหารที่ต้งั อยูบ่ น ยอดเขา
กลางใจเมือง สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคสไตล์กาตาโลเนีย พร้อมเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบที่สวยงาม

คำ่
ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอำกรีเจนโต้ (Agrigento) ( ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 40 นาที) เมืองที่เต็มไป
ด้วยโบราณสถานกรี ก ดังนั้นชาวอาครากาส ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากกรี กเมื่อ 800 ปี ก่อนคริ สต์กาลจึงได้สร้างวิหาร
เพื่อบูชาเทพเจ้าของกรี กไว้ ณ เมืองแห่งนี้
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
COLLEVERDE PARK HOTEL AGRIGENTO หรือระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันทีแ่ ปด (8) อำกรีเจนโต้ - มำซำลำ – WINE TASTING – มอนเรอำเล - ปำร์ แลโม
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเข้าชม หุบเขำแห่ งวิหำร (Valley of the Temples) ถือว่าเป็ นหนึ่งในเมืองของอารยธรรมกรี กที่รุ่งเรื อง
ที่สุดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็ นสถานที่ซ่ึงถูกบันทึกเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1997
จากนั้นนาท่านชมวิหารต่าง ๆ ภายใน หุบเขาแห่งนี้ ซ่ึงประกอบไปด้วย วิหาร จานวน 7 แห่ง ในปัจจุบนั มีเพียง
วิหำรคองคอร์ ด (Temple of Concord) ที่มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามหลงเหลือให้เห็นอยู่ เริ่ มจากวิหำร
คองคอร์ ด วิหารรู ปทรงคล้ายวิหารพาร์เธน่อนแห่งกรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ซ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าชมต่าง
กล่าวเป็ นเสียงเดียวกันว่ายังคงความสมบูรณ์กว่าวิหารพาร์เธน่อนเสียอีก ต่อด้วยวิหำรเฮร่ ำ วิหารซึ่งตั้งอยูบ่ น
INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) เจาะลึก มอลต้า – ซิซิลี 12 วัน (TG)
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กลำงวัน

ยอดเขาบนจุดที่สูงที่สุดของหุบเขานี้ วิหำรเฮอร์ ควิ ลิส วิหารซึ่งมีเสาขนาดใหญ่กว่าวิหารอื่น ๆ ซึ่งแสดงได้ถึง
ความเชื่อของชาวกรี กในความทรงพลังของเทพเฮอร์คิวลิส ต่อด้วยวิหาร อื่น ๆ ในหุบเขาแห่งนี้ จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองมำซำลำ (Marsala) ( ระยะทาง 134 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) คือ เมืองที่ต้งั อยูป่ ลายสุดทางทิศ
ตะวันตกของซิชิลี เป็ นสถานที่ที่เรื อของ Giuseppe Garibaldi ได้มาขึ้นเทียบท่าย้อนกลับไปในปี 1860 และยัง
เป็ นแหล่งผลิตไวน์ Marsala ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย Cantine Pellegrino คือ หนึ่งในสุดยอดทูตทางการค้า ที่ทาให้
ไวน์ซิชิลีมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง ย้อนกลับไปในปี 1880 โรงไวน์ Paolo Pellegrino ได้ถูกก่อตั้งขึ้น แต่ตน้
กาเนิดที่แท้จริ งเกิดขึ้นในปี 1773 ซึ่งเป็ นช่วงที่ชาวอังกฤษเดินทางมาถึงมาซาลา และได้สมั ผัสกับรสชาติ
เครื่ องดื่มท้องถิ่นของที่นี่ บรรพบุรุษของไวน์ Marsala ในปัจจุบนั ซึ่งรสชาติของเครื่ องดื่มดังกล่าวทาให้พวกเขา
ตกหลุมรัก ต่อมาพวกเขาจึงได้นาเทคนิคการผลิตไวน์มาประยุกต์ เพื่อทาให้มนั มีรสชาติที่แปลกใหม่ยงิ่ ขึ้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านเข้าชมการผลิตไวน์และลองลิ้มชิมรสไวน์ข้ ึนชื่อของเมืองแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง
ตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมอนเรอำเล (Monreale) หรื อ MONS REGALIS ( ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้
เวลา 2 ชม.) ที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า ROYAL MOUNTAIN ตั้งอยูบ่ นลาดเขาคาปูโต้
นาท่านชมมหำวิหำรมอนเรอำเล (Duomo Di Monreale) อีกหนึ่ งประวัติศาสตร์ ของสถาปั ตยกรรมแบบไบ
แซนไทน์ (Byzantine ) ที่ผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ (Arabic) ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัย ค.ศ.1060 จาก
ชนกลุ่มอาหรับ ภายหลังเกิดการขับไล่โดยชนกลุ่ม คริ สเตียน (Christian) ทาให้มหาวิหารแห่ งนี้ ตกเป็ นของ
ชนกลุ่มคริ สเตียนตั้งแต่น้ นั มา แต่ก็ยงั ไม่วายเพราะภายหลังนั้นก็ถูกชาวโรมัน (Roman) ยึดครองไปและกิน
ระยะเวลามาจนถึงปั จจุบนั ความงดงามของงานวิจิตรศิลป์ กับการนากระเบื้องโมเสคทองคาชิ้นเล็กๆมาร้อย
เรี ยงต่อกันจนเกิดเป็ นภาพผนังของการกาเนิ ดเผ่าพันธุ์มนุ ษย์จากเรื่ องราวของอดัม (Adam) และ เอวา หรื อที่
เราคุน้ เคยกันดีในชื่อ อีฟ (Eve) สองมนุ ษย์คนแรกในเรื่ องราวของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสร้างทั้งคู่ข้ ึนมา รวมไปถึง
การเล่าเรื่ องความล่มสลายของเผ่าพันธุ์มนุ ษย์จากเรื่ องราว โนอาห์ (Noah) และคาสอนจากพระคัมภีร์จน
เกิดเป็ นภาพพนังสวยสดงดงามอย่างที่ได้เห็น ชมสวนไม้ที่ถูกตกแต่งมีลกั ษณะการจัดวางให้กระจายเป็ น สี่
มุม มีชื่อเรี ยกสวนนี้ ว่า สวนอีเดน (Garden Of Eden) ประกอบไปด้วย ต้นมะเดื่อป่ า ต้นทับทิมป่ า ต้น
มะกอกป่ า และ ต้นอินทผาลัมและยังมีการตกแต่งเสาหินอ่อนโดยรอบไว้อย่างสวยงาม
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองปำแลร์ โม (PALERMO) ( ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เมืองหลวงของแคว้น
ปกครองตนเองซิซิลี ซึ่งเป็ นเกาะใหญ่ปลายรองเท้าบูทของอิตาลี มีประวัติต่อเนื่องยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็ น
จุดยุทธศาสตร์สาคัญแห่งหนึ่งของยุโรปจึงตกเป็ นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติที่มีอานาจเข้มแข็งใน
ช่วงเวลาต่างๆเริ่ มตั้งแต่กรี ก โรมัน คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แต่ละชาติผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเข้ามาปกครองดินแดนนี้ขณะเดียวกันก็ได้นาเอาศิลปวัฒนธรรมของตนเข้ามาด้วย เกาะนี้จึงมี
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานกันหากแต่ลงตัว นอกจากนี้ยงั อุดมไปด้วยความงามทาง
ธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ด้วยความที่อยูห่ ่างไกลท่านจะสามารถสัมผัสถึงความเป็ นอิตา
เลียนดั้งเดิม อย่างที่หาไม่พบอีกแล้วตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวีป

คำ่
ที่พกั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
EXCELSIOR PALACE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันทีเ่ ก้ ำ (9) ปำแลร์ โม – เซฟำลู (Unseen) - ปำร์ แลโม - ชมเมือง
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซฟำลู (Cefalu) เมืองที่ถูกขนานนามว่า มีหาดทรายที่สวยที่สุดบน เกาะซิซิลี (Sicily) ที่นี่
เป็ นเมืองชายฝั่งทางตอนเหนือของซิซิลี นอกจากหาดทรายที่สวยงามแล้ว ยังมีสิ่งก่อสร้างสมัยเก่าให้เราได้พบ
เห็นอย่างเช่น ป้อมปราการนี้ มีความเป็ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 เด่นชัดด้วยหอคอยคู่ ที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์
ของอารยธรรมการก่อสร้างแบบชาว นอร์แมน (Norman) และสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ (Byzantine) ให้
ได้ศึกษาและย้อนเวลากลับไปในช่วงหลายพันปี ก่อน อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) เจาะลึก มอลต้า – ซิซิลี 12 วัน (TG)
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กลำงวัน

คำ่
ที่พกั

จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปำแลร์ โม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านเที่ยวชมเมืองปาแลร์โม ถ่ายรู ปกับ Palazzo dei Normanni อดีตราชวังของกษัตริ ยน์ อร์แมน ปัจจุบนั ใช้
เป็ นสภาท้องถิ่นประจาเมือง นาท่านแวะถ่ายรู ป Cappella Palatina โบสถ์ส่วนพระองค์ของกษัตริ ยโ์ รเจอร์ที่ 2
พระราชาซึ่งเคยได้ชื่อว่ามีฐานะล่าซาที่สุดในยุโรป โดยโบสถ์น้ ียงั ถือเป็ นต้นแบบของวิหาร Monreale ที่สร้าง
ขึ้นในอีก 40 ปี ให้หลังด้วย หลังคาโดมประดับด้วยโมเสคทองรู ปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด นาท่านชม
นำ้ พุ Fontana della Vergogna น้ าพุแกะสลักสไตล์เรเนอซองส์ซ่ึงสัง่ ทาจากฟลอเรนซ์ จากนั้นเชิญท่านเดินเล่น
ชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
EXCELSIOR PALACE HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันทีส่ ิ บ (10) ปำร์ แลโม – โรม - ช้ อปปิ้ ง
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
08.00 น.
นำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินปำร์ แลโม
11.45 น.
ออกเดินทำงสู่กรุงโรม โดยสำยกำรบิน AZ AIRLINE เที่ยวบินที่ AZ1779
***หมำยเหตุ ไฟล์ทกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่ นแปลง ทำงบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม***
12.55 น.
เดินทางถึงสนำมบินโรม นาท่านตรวจรับสัมภาระ
(เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำงอิสระท่ ำนรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย คืนเงินให้ ท่ำนละ 30 ยูโร)
INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) เจาะลึก มอลต้า – ซิซิลี 12 วัน (TG)
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คำ่
ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ ย่ำนบันไดสเปน (Spanish Steps) นอกจากจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของกรุ งโรม
แล้ว ย่านนี้ยงั เต็มไปด้วยร้านบูติคแบรนด์ดงั มากมาย รวมไปถึงบูติคแฟชัน่ ระดับชั้นนาของอิตาลี เช่น วาเลนติ
โน กุชชี่ พราด้า อาร์มานี่ และอื่นๆ อีกมากมายตั้งเรี ยงรายอยูใ่ นย่านสุดหรู แห่งนี้ ซึ่งบูติคแต่ละร้านได้รับการ
ตกแต่งสวยงาม หรู หรา และล้วนแล้วแต่ให้ความรู ้สึกเป็ นส่วนตัวในการช้อปปิ้ งเป็ นอย่างมาก จึงไม่ใช่เรื่ อง
แปลกที่จะพบเหล่าคนดังและเศรษฐีแห่งกรุ งโรมมาช้อปปิ้ งอยูใ่ นบูติกดังในย่านสุดหรู Spanish Steps แห่งนี้
นอกจากนั้นแล้วยังมีหา้ งสรรพสินค้าต่างๆ ให้ได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งในย่านนี้ดว้ ย อิสระท่านช้อปปิ้ ง ณ
Galleria Alberto Sordi Shopping Mall แห่งเดียวที่ต้งั อยูใ่ จกลางกรุ งโรมบนถนน Via del Corso ที่มีตน้ แบบ
มาจาก ห้าง Galleria ที่ต้งั อยูท่ างเหนือในเมืองมิลาน จึงได้รับการตกแต่งที่สวยงามหรู หราคล้ายคลึงกับต้นฉบับ
โดยเฉพาะในส่วนของเพดานกระจกและการตกแต่งโดยใช้ศิลปะสไตล์ Art Deco ศูนย์การค้าแห่งนี้เพิ่งเปิ ด
ให้บริ การในปี 2004 ภายในมีสินค้าแบรนด์ดงั มากมายไว้ตอ้ นรับขาช้อป เช่น Zara , Son , CK Calvin Klein
หรื อ Richard Ginori เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
STARHOTELS METROPOLE ROME หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สิบเอ็ด (11) โรม - สนำมบิน
เช้ ำ

13.55 น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่สนามบินโรม เพื่อทาการเช็คอินและ
ทา TAX REFUND
ออกเดินสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945

วันทีส่ ิ บสอง (12)
05.55 น.

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.....
*** ขอขอบพระคุณที่ใช้ บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ ท่ำนในครั้งต่อไป ***
************************************************

INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) เจาะลึก มอลต้า – ซิซิลี 12 วัน (TG)

15 | P a g e

อัตรำค่ ำบริกำร
ผูใ้ หญ่
กำหนดกำรเดินทำง

พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
ปี
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า 7

เด็กต่ากว่า 7

ปี

ปี

พักเดีย่ ว

กับ 2 ผูใ้ หญ่

กับ 2 ผูใ้ หญ่

จ่ายเพิ่ม

มีเตียงเสริม

ไม่มีเตียงเสริม

30 เมษำยน – 11 พฤษภำคม 2563

149,900

149,900

144,900

139,900

30,000

15 - 25 พฤษภำคม 2563

149,900

149,900

144,900

139,900

30,000

** รำคำนี้เป็ นรำคำทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่ำนขึ้นไป **
** หำกต่ำกว่ ำ 20 ท่ ำน มีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติม หรื อทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง **
เนื่ องจำกกฎกำรเข้ ำพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้ เด็กอำยุมำกกว่ ำ 7 ปี ขึ้นไปจะต้ องนอนมีเตียงเสริ ม
บำงโรงแรมเท่ ำนั้นที่มีห้อง 3 เตียง หำกเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ ำน เรี ยนแนะนำว่ ำเปิ ด 2 ห้ องจะสะดวกกว่ ำ
** ขนำดของห้ องพัก สำหรับท่ ำนที่พักห้ อง 3 เตียง ขึ้นอยู่กับทำงโรงแรมเป็ นผู้จัด **
** ท่ ำนใดที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ กรุณำแจ้ งเจ้ ำหน้ ำทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ ว**
** รำคำอำจมีปรับขึ้น-ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่ จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ
และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ ำนั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี** **

อัตรำนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ ำน / วัน
9. พนักงงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พกั
10. นำ้ ดื่มวันละ 1 ขวด / ท่ ำน
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อัตรำนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ

กำรจองและกำรชำระ
a. กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วัน นับวันจำกวันจอง
b. จำกวันจองและชำระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทำง 14 วัน
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสื อเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 25 วัน
หมำยเหตุ
*** กรณีวซี ่ ำยังไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วันทำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเก็บค่ำทัวร์ ท้งั หมดก่อนตำมกำหนด
เงื่อนไขกำรชำระเงิน แต่หำกวีซ่ำของท่ ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้ วยเหตุผลใดก็ตำม
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ ให้ ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริงเท่ ำนั้น
*** หำกท่ ำนจองและส่ งเอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศล่ำช้ ำ ไม่ทันกำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำรกำรบิน
และผลของวีซ่ำของท่ ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดทั้งหมด

กำรยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ ว หมำยถึงท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่ อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ ำงต้ น ***
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัท มาสามรถเข้าไป
แทรกแซงได้
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◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋ วั Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรั บอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งอยูใ่ นการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ
จ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ กำรอนุมัติวีซ่ำเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่ำน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ ำน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงิน
ค่ำวีซ่ำและค่ ำบริกำรจำกตัวแทนยื่นให้ กับท่ ำน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้
หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องกระเป๋า
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรั บน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรั บผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy Class
Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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