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INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) 

เส้นทางพเิศษเจาะลึก 

มอลต้า - ซิซิลี 
12 วัน 9 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG)  (บินตรง) 

 



INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) เจาะลกึ มอลตา้ – ซิซิล ี12 วนั (TG)   2 | P a g e  

ไฮไลทข์องโปรแกรม >> นกัเดินทางหา้มพลาดเด็ดขาดเสน้ทางสุดพิเศษท่ีนอ้ยคนจะ

ไดไ้ปเยือน และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สวยมากๆ  รบัประกันว่าสวยมาก 

          เท่ียวแบบเจาะลึกไปทัง้ทีเท่ียวครบ โดยเฉพาะสถานท่ี Unseen สวยๆ 
>> ชมเกาะ Malta ประเทศเล็กๆ ที่อยูใ่นทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 

>> ชมเกาะ Sicily เกาะที่ใหญท่ี่สุดของอิตาลี ที่มีประวติัศาสตรอ์ันยาวนาน 

>> ชมเมือง Valletta เหมืองหลวงของมอลตา้ 

>> ชมเกาะ Gozo Island เกาะสุดสวยสถานที่ทอ่งเที่ยวที่มามอลตา้ตอ้งหา้มพลาด 

>> ชมหมู่บา้น Popeye Village หมู่บา้นท่ีถกูสรา้งข้ึนเพ่ือใชส้รา้งภาพยนตรป๊์อปอาย (Unseen) 

>> ชมถ ้า Blue Grotto สุดมหศัจรรยข์องมอลตา้ (Unseen) 

>> ชมเมือง Taormina เมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยที่สุดของเกาะซิซิลี 

>> ข้ึนชม ภเูขาไฟ  Etna ภเูขาไฟที่ยงัไม่ดบัที่สูงที่สุดในยโุรป  

>> ชมเมือง Catania เมืองสวยของซิซิลี 

>> ชมเมือง Cefalu  เมืองที่มีชายหาดสวยที่สุดในซิซิลี (Unseen) 

>> ชมเมือง Modica เมืองเล็กๆสุดสวยของซิซิลี (Unseen) 

>> ชมเมือง Noto เมืองเล็กสุดสวย Unesco (Unseen) 

>> ชมเมือง Ortigia เมืองริมทะเลสุดสวย (Unseen) 

>> ชมคฤหาสน ์Roman Villa Del Casale สุดสวย Unesco (Unseen) 

>>  ชมวิหาร Valley of the Temples แหง่เมือง Agrigento (Unseen) 

>>  ชมเมือง Monreale อีกหน่ึงเมืองสวยของซิซิลี 

>> ชมเมือง Palermo เมืองหลวงสุดสวยของซิซิลี 

>> ชมโรงผลิตไวนข์องเกาะซิซิลี 

>> ชอ้ปป้ิงกรุงโรม  

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว          

พิเศษเมนู 

ซีฟู๊ด / สปาเก็ตตี้  / พิซซ่า /สเตก็ / ไวน ์  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

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

วันแรก (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีบริษทั

อ  านวยความสะดวกในการเชค็อิน 

วันที่สอง (2) กรุงโรม (อิตำลี) – วัลเลตต้ำ (มอลต้ำ) - ชมเมือง 
00.20 น.  ออกเดนิทำงสู่กรุงโรม (Rome) โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG 944  
06.50 น. เดินทำงถึงทำงอำกำศนำนำชำตฟูิมชิิโน่ กรุงโรม ประเทศอติำล ี (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
09.25 น. เดินทำงสู่สนำมบินมอลตำ โดยสำยกำรบิน AZ AIRLINE เที่ยวบนิที่ AZ884 

***หมำยเหตุ ไฟล์ทกำรเดินทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ทำงบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม*** 

10.50 น. เดินทางถึงสนามบินมอลตา้ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองวลั
เลตต้ำ (Valletta) เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลตา้ ซ่ึงไดต้ั้งช่ือเมืองตามช่ือของ Jean Parisot De La Valetta 
ผูซ่ึ้งสามารถป้องกนัการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมานในปี 1565 เมืองวลัเลตตาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1980 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
น าท่านชม สวนบำรัคคำ (Barracca Garden) สวนสวยท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีส่วนบุคคล แต่ภายหลงัไดเ้ปิด
ใหส้าธารณชนเขา้ชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปดว้ย Upper Barracca และ Lower Barracca ในส่วน 
Upper นั้นไดส้ร้างข้ึนในปี 1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวนจะเห็นวิวของอ่าวแกรนดฮ์าร์เบอร์ได้
ชดัเจน น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตจ์อห์น (St. John’s Cathedral) สร้างโดยอศัวิน เซนตจ์อห์นเพื่อมอบเป็นเกียรติ
แก่ผูอุ้ปถมัภเ์หล่าอศัวินทั้งหลาย ความพิเศษของวิหารแห่งน้ีคือการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปิน
ชาวมอลตา้ในช่วงศตวรรษท่ี 16 จากนั้น ชม AUBERGE DE CASTILLE อาคารท่ีมีความสง่างามและใหญ่โต
ท่ีสุดแห่งหน่ึง ในเมืองวลัเลตตา้ ตั้งอยูบ่นจุดท่ีสูงท่ีสุดของคาบสมุทรซ่ึงถูกออกแบบใหเ้ป็นสถานท่ีหรูหราท่ีสุด 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐมอลตา้ สร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 1574 โดย
สถาปนิกชาวมอลตา้ช่ือ GIROLAMO CASSAR และมีการสร้างบูรณะใหม่อีกคร้ังในปี 1741 

 
น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัแกรนด์มำสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีตพระราชวงัยคุศตวรรษท่ี 16 ถือครอง
โดย อุสตาจิโอ ้เดล มอนเต ้ญาติคนสนิทของผูค้รองแควน้มอลตา้นาม ฌองป์ เดอลา วาเลตเต ้แรกเร่ิมเดิมทีถูก
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ใชเ้ป็นสถานท่ีบญัชาการรบของอศัวินในยคุนั้น และภายหลงัเสร็จส้ินสงคราม ไดถู้กต่อเติมเป็นพระราชวงั แต่
แลว้ถูกโอนยา้ยเปล่ียนมือเป็นสถานท่ีพ  านกัของผูป้กครองจากประเทศองักฤษในช่วงศตวรรษท่ี 19 และกลบัมา
ถือครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลงัประกาศเอกราชในปี ค.ศ.1964 และในปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาแห่ง
มอลตา้ สถานท่ีท างานของประธานาธิบดีแห่งมอลตา้ ภายในตวัอาคารตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค และเปิดให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ชมในบางส่วนท่ีจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑส์ าหรับจดัแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตร์และ
ยทุโธปกรณ์ของอศัวินในอดีต อิระท่านชอ้ปป้ิง ณ จตุัรัสรีพบับลคิ (Republic Square) รอบๆ จตุัรัสแห่งน้ีหอ้ม
ลอ้มไวด้ว้ยอาคารส าคญัๆ ของเมือง ทั้งท าเนียบประธานาธิบดี และท าเนียบรัฐบาล หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์ถนน
เสน้หน่ึงท่ีเช่ือมกบัจตุัรัสแห่งน้ี คือถนนรีพบับลิค ถนนท่ีเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัของเมือง มีร้านรวงให ้
ชอ้ปป้ิงกนัตลอดทาง 

 
ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั MARITIM HOTEL MALTA หรือระดบัเทียบเท่ำ 4 ดำว  

วันที่สำม (3)   วัลเลตตำ - เกำะโกโซ - ล่องเรือ – หมุ่บ้ำนป๊อปอำย (Unseen) - วัลเลตตำ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเดินทางสู่ เกำะโกโซ (Gozo Island) คืออีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศมอลตา้ เกาะโกโซ ตั้งอยูใ่นเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Sea)  เป็นอีกหน่ึงเกาะในต านาน 
ท่ีบางคร้ังมกัเรียกว่า เกาะแห่งคาลิปโซ่ ( Isle of Calypso) โดยคาลิปโซ่เป็นธิดาแห่งทอ้งทะเล ในต านานกรีก 
และเป็นบุตรีของเทพแอตลาส เผา่ไททนั นางอาศยัอยูใ่นเกาะแห่งความฝัน (Mythical Island) ซ่ึงอยูท่ี่ Ogygia 
ในทะเลไอโอเนียน ปัจจุบนัเกาะโกโซ เป็นเกาะท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติมาแห่งหน่ึงของหมู่เกาะมอลตา้ 
เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่านกัด าน ้ า น าท่านล่องเรือชม ทัศนียภำพควำมสวยงำมของเกำะ
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มอลต้ำ น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบักงัหนัลม Ta Kola และถ่ายรูปกบั ถ ำ้คำลปิโซ (Calypso Cave) จากนั้นน า
ท่านเขา้ชม วหิำรกนัตจิำ (Ggantija Temples) อีกหน่ึงวิหารเก่าแก่ ท่ีปัจจุบนัไดรั้บการบรรจุไวใ้นรายช่ือของ
มรดกโลกในปี ค.ศ.1980 โดยวิหารถูกสร้างข้ึนจากหินขนาดใหญ่และถือว่าเป็นหน่ึงในอนุสาวรียหิ์นใหญ่ ท่ี
สามารถยอ้นกลบัไปในยคุสมยัหินใหม่ (3600-2500 BC) เช่ือกนัว่าเป็นวิหารทางศาสนาท่ีมีความเก่าแก่มากท่ีสุด
แห่งถึงของโลกอีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปกบั ป้อมปรำกำรวคิตอเรีย (Victoria Fortress) ท่ีตั้งข้ึนตามพระนามของ
สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งองักฤษ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชยค์รบรอบ 25 ปี จากนั้นน าท่านเท่ียว
ชมเมืองเก่าแห่งเกาะโกโซ พร้อมเก็บภาพความสวยงามทั้งธรรมชาติและหมู่อาคารบา้นเรือนโรมนัโบราณท่ี
ยงัคงความสวยงาม จวบจนปัจจุบนั อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านชม วหิำรทำพนูิ (Ta Pinu Cathedral) วิหารโรมนัคาธอลิกซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกลห้นา้ผา ในอดีตเป็น
เพียงโบสถหิ์นขนาดเลก็ยคุศตวรรษท่ี 15 และถูกต่อเติมและสร้างข้ึนใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1922-1932 แบบสไตลนี์
โอโรแมนติค ดา้นในโบสถป์ระดบัดว้ยภาพโมเสคจ านวน 6 ภาพ และกระจกสีจ านวน 76 บาน และมีหอระฆงั
สูง 61 เมตร นบัเป็นอีกหน่ึงโบสถท่ี์มีความส าคญัของคริสตจกัร เน่ืองจากพระสนัตะปาปามาเยอืนถึง 2 ท่าน ซ่ึง
โป๊ปจอห์นปอลท่ี 2 เคยเสด็จมาเยือ่เมื่อปี ค.ศ.1990 และ โป๊ปเบเนดิกตท่ี์ 14 มาเยอืนเม่ือปี ค.ศ. 2010 และได้
มอบกุหลาบสีทอง หรือ โกลเดน้โรส (Golden Rose) สญัลกัษณ์แห่งความศกัด์ิสิทธ์ิไว ้ณ โบสถแ์ห่งน้ี 
จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัจากนั้นน าท่านชม หมู่บ้ำนป๊อปอำย (Popeye Village) 
อ านวยการสร้างมาจากบริษทั Walt Disney และ Paramount Pictures ตดัสินใจท่ีจะสร้างภาพยนตร์ป๊อปอายใน
เวอร์ชัน่คนแสดง พวกเขาไดจ้  าลองหมู่บา้น Sweethaven Village ในการ์ตูนใหก้ลายเป็นของจริงท่ีบริเวณอ่าว
จอดเรือทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะมอลตา โดยไดเ้ร่ิมท าการสร้างตั้งแต่ปี 1979 ถูกออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวเดนมาร์ก ฮนัส์ มงัค ์แฮนเซน ใชค้นก่อสร้างกว่า 165 คน ในเวลาประมาณ 7 เดือน หมู่บา้นมีลกัษณะเป็น
บา้นไมสี้สนัสดใส ไมห้ลายพนัแผน่น าเขา้จากประเทศเนเธอแลนด ์หลงัคาน าเขา้จากประเทศแคนาดา ใชสี้ทา
บา้นถึงสองพนัแกลลอนดว้ยกนั และยงัมีการสร้างเข่ือนรอบๆหมู่บา้นเพ่ือป้องกนัคล่ืนสูงท่ีอาจรบกวนใน
ซีนหนงั ผูแ้สดงเป็นป๊อปอายในสมยันั้นคือ โรบิน วิลเลียมส์ ทาง Walt Disney และ Paramount Pictures ลงทุน
ทุ่มเทกบัการสร้างหมู่บา้นป๊อปอายมาก แต่หลงัจากหนงัฉายก็เหมือนจะไม่ไดเ้งินทุนคืน อยา่งไรก็ตามหมู่บา้น
แห่งน้ีไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมในปัจจุบนั   

 
ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
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ท่ีพกั MARITIM HOTEL MALTA หรือระดบัเทียบเท่ำ 4 ดำว  
 

วันทีส่ี (4)  วัลเลตตำ - ถ ำ้บลูกรอตโต้ - เอมดิน่ำ - วัลเตตำ  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

 
 น าท่านล่องเรือชมทศันียภาพความสวยงามของเกาะมอลตา้ น าท่านชมถ ำ้บลูกรอตโต(Blue Grotto) แห่งเกาะ

มอลตา้ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัหน้ำผำดิงลี (Dingli Cliff) อีกหน่ึงผางามแห่งเกาะมอลตา้ (การล่องเรือข้ึนอยู่
กบัสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอ้ืออ  านวย ทางบริษทัฯ จะจดักิจกรรมอ่ืนทดแทน) 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอมดิน่ำ (Mdina) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 นาที) เป็นเมืองเก่าโบราณ เมืองน้ี

ถูกสร้างข้ึนเม่ือประมาณปลายยคุส าริดในช่วง 1500 – 1000 ปีก่อนคริสตกาล  เมืองเอมดินาเป็นเมืองหลวงเก่า
ของมอลตาในสมยัยคุกลาง (Medieval) ตั้งอยูใ่จกลางของเกาะมอลตา มีก  าแพงเมืองลอ้มรอบและตั้งอยูบ่นท่ีสูง
ประมาณ 150 เมตร หรือ 500 ฟุตจากระดบัน ้ าทะเล  เอมดินาเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีก  าแพงเมืองเก่าจากยคุกลางท่ี
เห็นชดัท่ีสุดในโลก เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีขนาดเลก็ มีความเงียบสงบและไม่ค่อยมีการเดินทางสญัจรเขา้ออก
เมืองน้ีมากเท่าไร เมืองเอมดินาจึงไดรั้บการขนานนามอีก  ช่ือหน่ึงโดยคนท่ีอาศยัอยูแ่ละผูไ้ปเยอืนว่า “เมืองแห่ง
ความเงียบ (The Silent City) ในสมยัท่ีเอมดินาเป็นเมืองหลวงของมอลตา เมืองน้ีเป็นท่ีตั้งของส านกัสงฆ ์โบสถ์
และท่ีท าการต่างๆ และในสมยัท่ีโรมนัเขา้ครองมอลตา ผูว้่าการของโรมนั (Roman Governor) ไดส้ร้างท่ีอยูใ่น
เมืองน้ี และมีการกล่าวขานกนัว่าสาวกเซนตพ์อลเคยมาอาศยัอยูท่ี่เมืองน้ีหลงัจากท่ีเรือล่มท่ีเกาะมอลตาดว้ย  ใน
ปัจจุบนั เมืองเอมดินาเป็นเมืองส าหรับอยูอ่าศยัเท่านั้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นบา้นของตระกูลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
ชาวมอลติส  ท่ีเมืองเอมดินามีโบสถท่ี์สวยงามมากตั้งอยูก่ลางเมืองท่ีช่ือว่า โบสถใ์หญ่แห่งเอมดิน่า (The Mdina 
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Cathedral) น าท่านชมประตูเมืองหลกั (The Main Gate) ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1724 มีลกัษณะเป็นประตูโคง้ดว้ย
สถาปัตยกรรมยคุบาโรค ใครก็ตามท่ีไดเ้ขา้ไปในเมืองเอมดินาจะมคีวามรู้สึกเหมือนกลบัเขา้ไปอยูใ่นยคุกลาง 
ถนนในเมืองจะมีขนาดแคบมาก เป็นตรอกและซอยเลก็ๆ ลดัเลาะไปตามมุมต่างๆ ของเมือง บา้นเรือนจะมีสี
เดียวกนัหรือคลา้ยกนัทั้งหมด คือ สีน ้ าตาลหรือน ้ าตาลอ่อน นอกจากจะเป็นบา้นอาศยัแลว้ ยงัมีร้านขายของท่ี
ระลึก ร้านอาหารอยูบ่า้ง แต่ท่ีโดดเด่นคือร้านขายเคร่ืองแกว้ของเอมดินา (Mdina Glass) ก่อนเขา้ประตูเมืองจะมี
รถมา้ท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม ซ่ึงจดัไวส้ าหรับบริการนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอธัยาศยั
จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองวลัเลตตำ (ระยะทำงประมำณ 15 กโิลเมตร ใช้เวลำ 20 
นำที)  

ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั MARITIM HOTEL MALTA หรือระดบัเทียบเท่ำ  4 ดำว  

วันที่ห้ำ (5)  พอซซำโล – โมดิกำ(Unseen) - โนโต (Unseen) - ออร์ติเกีย (Unseen) - ซีรำคิวส์ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบ SET BOX 
05.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะซิซิล ีโดยเรือFerry  
06.45 น. เดินทำงถึงท่ำเรือพอซซำโล   
 ***หมายเหตุ รอบเรืออาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโมดกิำ (Modica)  (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) เมืองหลวงทางประวติัศาสตร์

ของบริเวณน้ีปัจจุบนัไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของเมืองรากูซา เมืองน้ีเคยถูกท าลายไปโดยแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรง
เมื่อปี ค.ศ. 1693 โดยไดถู้กสร้างข้ึนใหม่หลงัจากเกิดแผน่ดินไหว มีสถาปัตยกรรมไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเคร่ือง
ยนืยนัถึงอจัฉริยภาพในออกแบบช่วงสุดทา้ยของศิลปะบาโรกในยโุรปและเมืองอ่ืน ๆ และยงัไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก น าท่านชมโบสถ์เซนต์จอร์จ (The Duomo of San Giorgio) เป็น
สถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก ถือไดว้่าเป็นโบสถห์ลกัประจ าเมืองน้ีและไดรั้บการแต่งตั้งจากองคก์ารยเูนสโกให้
เป็นมรดกโลกอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโนโต (Noto) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) เมือง
น้ีถูกเรียกว่า "ไข่มุกแห่งซิซิลี" เมืองท่องเท่ียวริมทะเลกบับรรยากาศแห่งศิลปะแบบบาร็อก เมืองโนโต เคย
ประสบแผน่ดินไหวรุนแรงจนท าใหบ้า้นเรือนเสียหาย หลงัจากนั้นจึงไดส้ร้างข้ึนใหม่ในสไตลบ์าร็อก 
นอกจากน้ีเมืองโนโตยงัไดรั้บการยกยอ่งจาก UNESCO ใหเ้ป็น World Heritage อีกดว้ย น าท่านชมวหิำรโนโต 
(NOTO CATHEDRAL) วิหารน้ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 17-18 เช่นเดียวกบัอาคารหลายแห่งในเมืองโนโต 
ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมบาโรกท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมือง ชมพระรำชวงัดูเชซิโอ 



INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) เจาะลกึ มอลตา้ – ซิซิล ี12 วนั (TG)   8 | P a g e  

 ( DUCEZIO PALACE) ตอนท่ีเร่ิมออกแบบอาคารในศตวรรษท่ี 18 สถาปนิกทอ้งถ่ินนามว่าวินเชนโซ ซินา
ตราตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัชั้นเดียว ชั้น 2 น้ีเพ่ิงสร้างข้ึนในทศวรรษท่ี 1950 จากนั้นมาพระราชวงัได้
กลายเป็นท่ีตั้งของสภาเมืองโนโต ท่านจะไดต่ื้นตาไปกบัการตกแต่งอนัหรูหราและหอ้งโถงกระจกท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของพระราชวงั เช่น เกา้อ้ีและมา้นัง่ก  ามะหยีสี่แดง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นในกระจกขอบทองรอบผนงั มองข้ึน
ไปบนเพดานจะเห็นจิตรกรรมฝาผนงัชั้นเลิศในศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงแสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีความส าคญัทาง
ศาสนา ท่ีน่าประทบัใจท่ีสุดคือศิลปะเชิง 3 มิติท่ีอยูก่ลางเพดาน ซ่ึงเป็นภาพมา้ก  าลงัลากราชรถสีทองฝ่ากอ้นเมฆ
มาพร้อมกบัเหล่ากามเทพ ชมซุม้ประตูโคง้สูง 11 ประตูประดบัดว้ยรูปป้ันบนยอด เรียงรายกนัไดส้ดัส่วนท่ี
สมบูรณ์แบบ จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ตเิกยี (Ortigia) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) เป็นเกาะขนาดเลก็ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของเมืองซีราคิวส์ซิซิลี เกาะน้ียงัเป็นท่ีรู้จกักนัในนามCittà Vecchia หรือเมืองเก่า 
โดยมีสถานท่ีทางประวติัศาสตร์มากมาย น าท่านชม มหำวหิำรแห่งซีรำควิส์ (Duomo di Siracusa) ตั้งอยูใ่จ
กลางเกาะออร์ติเกีย เป็นโบสถค์าทอลิกโบราณในซีราคิวส์ โดยตวัโครงสร้างเป็นแบบกรีกโบราณท าใหไ้ดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ.2005 ชม Piazza Duomo ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเกาะ
ออร์ติเกีย ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในจตุรัสสไตลบ์าโรกท่ีสวยท่ีสุดในซิซิลี ใหท่้านไดอิ้สระเดินเล่นชม
เมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซีรำควิส์ (siracusa) เคยเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยคุ
โบราณและเป็นแหล่งรวมโบราณสถานของอารยธรรมกรีกและโรมนัอนัยิง่ใหญ่บนเกาะซิซิลี ซีราคิวส์ก่อตั้ง
โดยชาวอาณานิคมโครินเธียนในช่วง 734 ปีก่อนคริสตศ์กัราช และเคยเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมของโลกยคุ
โบราณมา 
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ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 
ที่พกั  UNA HOTELS ONE SIRACUSA  หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วันที่หก (6)  ซีรำคิวส์ - คำตำเนีย - ทำโอมีน่ำ 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำตำเนยี (CATANIA) ( ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) ดินแดนท่ีเคยถูกปกครอง
ทั้งกรีกและโรมนัมาแต่อดีตกาล และ ถูกทท าลายจากการระเบิดตวัของภูเขาไฟเอท็น่าถึงสองคร้ังเม่ือปี ค.ศ.
1169 และ 1693 จากนั้น ไดรั้บการบูรณะเมืองใหม่โดยสถาปนิก ท่ีออกแบบใหม้ีถนนกวา้ง และเต็มไปดว้ย
อาคาร สถาปัตยกรรมแบบบาร็อคอนัโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเมืองท่าเรือส าคญัทางตะวนัออกของเกาะฯ น าท่าน
ชม จตุัรัสโบสถ์ (PIAZZA DEL DUOMO) ท่ามกลางอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคอนังดงามท่ีตั้งของ มหา
วิหารแห่งเมืองคาตาเนีย สร้างตามแบบศิลปะกอธิค รูปร่างมหาวิหารคลา้ยกบัมงกุฎพระราชา มีบนัไดทางข้ึน
แข็งแรงน่าเกรงขาม ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 11 โดย Roger I เพื่ออุทิศใหก้บัเซ็นต ์อกาธา เทพผู ้
ปกป้องเมือง กลางจตุัรัสมีประติมากรรมน ้ าพุรูปชา้งเทินเสาหิน สญัลกัษณ์ของเมืองคาตาเนีย เทียบไดก้บัมิเนอร์
วา เทพีโรมนัแห่งปัญญาและผูส้นบัสนุนศิลปะ การคา้และยทุธศาสตร์ จากนั้น น าท่านสู่ยา่นการคา้เมือง VIA 
ETNEA มีเวลาใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก หรือเดินเล่นชมสวน BELLINI ท่ีตั้งช่ือเป็นเกียรติแด่นกั
ดนตรีช่ือดงั Vincenzo Bellini ท่ีเกิดท่ีคาตาเนีย ปี ค.ศ. 1801 ตามอธัยาศยั  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองทำโอมน่ีำ (TAORMINA) ( ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.)  เมอืงชายฝ่ังทะเลไอ
โอเนียน ริมฝ่ังตะวนัออกของหมู่เกาะซิซิลีเมืองแห่งอารยธรรมกรีก ท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นประเทศอิตาลีน าท่าน
เขา้ชมโรงละครกรีก (The Teatro Greco) หรือ Greek theatre หลกัฐานทางโบราณคดีในปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็น
ว่า โบราณสถานก่อถูกสร้างเพ่ิมเติมจากฐานเติมในสมยักรีก ก่อนจะมีการก่อสร้างโดยอิฐเพ่ิมเติมในรูปแบบ
ของโรมนั ซ่ึงบริเวณแห่งน้ีถูกปกครองโดยกษตัรยิ์แห่งโรมนัในยคุของกษตัริยอ์อกุสตุส โดยภายใน
ประกอบดว้ยอาคารในยคุกลางท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ พระราชวงัคอร์วาญ่า (Palazzo Corvaja) โบสถ ์เซนตโ์ดมิเนโก ้
(the Church of San Domenico) แหล่งโบราณคดีเก่าแก่ของเมืองแห่งน้ีตั้งอยูบ่นแหลมเปโลรุส ท่ีระดบั 250 
เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล โดยมีฉากดา้นหลงั เป็นภูเขาไฟเอตน่าท่ียงัคุกรุ่นอยูเ่บ้ืองหลงั อนัเป็นวิวทิวทศัน์ท่ี
ไดรั้บการกล่าวขานว่าสวยท่ีสุดในเมือง เชิญท่านอิสระเดินเล่น ณ ถนนคอร์โซ อมัเบอร์โต้ (Corso Umberto) 
ถนนสายหลกัของเมืองตามอธัยาศยั 
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ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั  EUROSTARS MONTE TAURO TAORMINA HOTEL  หรือระดบัเทยีบเท่ำ  4 ดำว 

วันทีเ่จ็ด (7)  ทำโอมีน่ำ - ภูเขำไฟเอ็ตนำ - โรมันวิล่ำ เดล คำสเซล์ (Unseen) - อำกรีเจนโต้(Unseen) 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเดินทางไปยงัจุดชมววิภูเขำไฟเอต็นำ ( Mount Etna) ( ระยะทำง 62 กโิลเมตร ใช้เวลำ 2 ชม.) ภูเขาไฟท่ี
ยงัไม่ดบั ท่ีมีความสูง ท่ีสุดในยโุรป ระดบัความสูงอยูท่ี่ 3,323 เมตร โดยมี ฐานกวา้งถึง 150 เมตร บนยอดเขาจะ
มีหิมะปกคลุม ตลอด 9 เดือนของทุกปี ถือเป็นภูเขาไฟท่ีมพีลงัมาก และมีคุณค่าเชิงประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจากเป็นภูเขาไฟท่ีคงประโยชน์ทั้งทางดา้นภูเขาไฟวิทยา ดา้นธรณีฟิสิกส์ รวมทั้ง ดา้น
วิทยาศาสตร์ดว้ยความหลากหลายเช่นน้ี จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ. 2013 อิสระใหท่้านไดเ้ก็บ
ภาพเป็นท่ีระลึกกบัภูเขาไฟเอตน่า และชมความงามของก าแพงหิมะท่ีปกคลุม ภูเขาไฟ อนัเป็นความงามท่ีน่า
อศัจรรย ์***กำรให้บริกำรของกระเช้ำ ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศของแต่ละวนั ทำงบริษัทขอสงวนกำรเปลีย่นแปลง
รำยกำรโดยเน้นควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลกั***  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเปียซซำอำร์เมรินำ (Piazza Armerina) ( ระยะทำง 130 กโิลเมตร ใช้เวลำ 2 ชม.) เมือง
ท่ีถูกปกครองโดย ชาวนอร์มนั (Normans) ในช่วงศตวรรษท่ี 11 บน เกาะซิซิลี (Sicily) ท่ีน่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองในสมยัยุคของ โรมนั (Roman) จะเห็นไดจ้าก ศิลปะของภาพโมเสคจากการใช้แผ่น
กระเบ้ืองมาวางเรียงจนเกิดเป็นรูปภาพท่ีงดงามและเป็นสถาปัตยกรรม ในแบบกอธิค (Gothic architecture) 
อีกดว้ย น าท่านเขา้ชมคฤหำสน์ขุนนำงหรือ โรมันวิล่ำ เดล คำสเซล์ (Roman Villa Del Casale) แหล่ง



INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TG) เจาะลกึ มอลตา้ – ซิซิล ี12 วนั (TG)   11 | P a g e  

มรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้เป็นส่ิงก่อสร้างในยุคโรมนั ท่ีถือไดว้่ายงัมีความ
สมบูรณ์หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดในการแยกห้องอาบน ้ าและห้องน ้ าออกจากกนัหรือการสร้าง
อนุสาวรีย ์ไวใ้นพ้ืนท่ีใกล้ๆ เรือนรับรองนั่นเอง นอกจากน้ียงัมีการสร้างโถงกลางขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึง
อ  านาจและบารมีของขุนนางโรมนัในยุคสมยันั้นๆ น าท่านชมภาพโมเสกท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวการล่าสตัวใ์น 
จินตนาการ และทิวทศัน์ของ ธรรมชาติในยคุโบราณ จากนั้น น าท่านไปถ่ายภาพมหาวิหารท่ีตั้งอยูบ่น ยอดเขา
กลางใจเมือง สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคสไตลก์าตาโลเนีย พร้อมเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบท่ีสวยงาม 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำกรีเจนโต้ (Agrigento) ( ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 40 นาที) เมืองท่ีเต็มไป
ดว้ยโบราณสถานกรีก ดงันั้นชาวอาครากาส ซ่ึงยา้ยถ่ินฐานมาจากกรีกเม่ือ 800 ปีก่อนคริสตก์าลจึงไดส้ร้างวิหาร
เพื่อบูชาเทพเจา้ของกรีกไว ้ณ เมืองแห่งน้ี  

ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั  COLLEVERDE PARK HOTEL AGRIGENTO  หรือระดับเทยีบเท่ำ  4 ดำว 

วันทีแ่ปด (8)  อำกรีเจนโต้ - มำซำลำ – WINE TASTING – มอนเรอำเล - ปำร์แลโม 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

 
น าท่านเขา้ชม หุบเขำแห่งวหิำร (Valley of the Temples) ถือว่าเป็นหน่ึงในเมืองของอารยธรรมกรีกท่ีรุ่งเรือง
ท่ีสุดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นสถานท่ีซ่ึงถูกบนัทึกเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเ้มื่อปี ค.ศ.1997 
จากนั้นน าท่านชมวิหารต่าง ๆ ภายใน หุบเขาแห่งน้ีซ่ึงประกอบไปดว้ย วิหาร จ  านวน 7 แห่ง ในปัจจุบนัมีเพียง
วหิำรคองคอร์ด (Temple of Concord) ท่ีมีสภาพสมบูรณ์และสวยงามหลงเหลือใหเ้ห็นอยู ่เร่ิมจากวหิำร
คองคอร์ด วิหารรูปทรงคลา้ยวิหารพาร์เธน่อนแห่งกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ขา้ชมต่าง 
กล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ยงัคงความสมบูรณ์กว่าวิหารพาร์เธน่อนเสียอีก ต่อดว้ยวหิำรเฮร่ำ วิหารซ่ึงตั้งอยูบ่น
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ยอดเขาบนจุดท่ีสูงท่ีสุดของหุบเขาน้ี วหิำรเฮอร์ควิลสิ วิหารซ่ึงมีเสาขนาดใหญ่กว่าวิหารอ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงไดถึ้ง 
ความเช่ือของชาวกรีกในความทรงพลงัของเทพเฮอร์คิวลิส ต่อดว้ยวิหาร อ่ืน ๆ ในหุบเขาแห่งน้ี  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองมำซำลำ  (Marsala) ( ระยะทาง 134 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.)  คือ เมืองท่ีตั้งอยูป่ลายสุดทางทิศ
ตะวนัตกของซิชิลี เป็นสถานท่ีท่ีเรือของ Giuseppe Garibaldi ไดม้าข้ึนเทียบท่ายอ้นกลบัไปในปี 1860 และยงั
เป็นแหล่งผลิตไวน์ Marsala ท่ีมีช่ือเสียงอีกดว้ย Cantine Pellegrino คือ หน่ึงในสุดยอดทูตทางการคา้ ท่ีท าให้
ไวน์ซิชิลีมีช่ือเสียงอยา่งกวา้งขวาง ยอ้นกลบัไปในปี 1880 โรงไวน์ Paolo Pellegrino ไดถู้กก่อตั้งข้ึน แต่ตน้
ก  าเนิดท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนในปี 1773 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีชาวองักฤษเดินทางมาถึงมาซาลา และไดส้มัผสักบัรสชาติ
เคร่ืองด่ืมทอ้งถ่ินของท่ีน่ี บรรพบุรุษของไวน์ Marsala ในปัจจุบนั ซ่ึงรสชาติของเคร่ืองด่ืมดงักล่าวท าใหพ้วกเขา
ตกหลุมรัก ต่อมาพวกเขาจึงไดน้ าเทคนิคการผลิตไวน์มาประยกุต ์เพื่อท าใหม้นัมีรสชาติท่ีแปลกใหม่ยิง่ข้ึน 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ชมการผลิตไวน์และลองล้ิมชิมรสไวน์ข้ึนช่ือของเมืองแห่งน้ี จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมเมือง 
ตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมอนเรอำเล (Monreale) หรือ MONS REGALIS ( ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้
เวลา 2 ชม.) ท่ีมีความหมายในภาษาองักฤษว่า ROYAL MOUNTAIN ตั้งอยูบ่นลาดเขาคาปูโต ้ 
น าท่านชมมหำวิหำรมอนเรอำเล (Duomo Di Monreale)  อีกหน่ึงประวติัศาสตร์ของสถาปัตยกรรมแบบไบ
แซนไทน์ (Byzantine ) ท่ีผสมผสานกบัศิลปะแบบอาหรับ (Arabic) ถูกสร้างข้ึนในยคุสมยั ค.ศ.1060 จาก
ชนกลุ่มอาหรับ ภายหลงัเกิดการขบัไล่โดยชนกลุ่ม คริสเตียน (Christian) ท าให้มหาวิหารแห่งน้ีตกเป็นของ
ชนกลุ่มคริสเตียนตั้งแต่นั้นมา แต่ก็ยงัไม่วายเพราะภายหลงันั้นก็ถูกชาวโรมนั (Roman) ยึดครองไปและกิน
ระยะเวลามาจนถึงปัจจุบนั ความงดงามของงานวิจิตรศิลป์ กบัการน ากระเบ้ืองโมเสคทองค าช้ินเล็กๆมาร้อย
เรียงต่อกนัจนเกิดเป็นภาพผนังของการก าเนิดเผ่าพนัธุ์มนุษยจ์ากเร่ืองราวของอดมั (Adam) และ เอวา หรือท่ี
เราคุน้เคยกนัดีในช่ือ อีฟ (Eve) สองมนุษยค์นแรกในเร่ืองราวของพระผูเ้ป็นเจา้สร้างทั้งคู่ข้ึนมา รวมไปถึง
การเล่าเร่ืองความล่มสลายของเผ่าพนัธุ์มนุษยจ์ากเร่ืองราว โนอาห์ (Noah) และค าสอนจากพระคมัภีร์จน
เกิดเป็นภาพพนังสวยสดงดงามอย่างท่ีไดเ้ห็น ชมสวนไมท่ี้ถูกตกแต่งมีลกัษณะการจดัวางให้กระจายเป็น ส่ี
มุม มีช่ือเรียกสวนน้ีว่า สวนอีเดน (Garden Of Eden) ประกอบไปดว้ย ตน้มะเด่ือป่า ตน้ทบัทิมป่า ตน้
มะกอกป่า และ ตน้อินทผาลมัและยงัมีการตกแต่งเสาหินอ่อนโดยรอบไวอ้ย่างสวยงาม   

http://www.carlopellegrino.it/
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น าท่านเดินทางสู่เมืองปำแลร์โม (PALERMO) ( ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) เมืองหลวงของแควน้
ปกครองตนเองซิซิลี  ซ่ึงเป็นเกาะใหญ่ปลายรองเทา้บูทของอิตาลี มีประวติัต่อเน่ืองยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็น 
จุดยทุธศาสตร์ส าคญัแห่งหน่ึงของยโุรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยดึครองจากชนชาติท่ีมีอ  านาจเขม้แข็งใน
ช่วงเวลาต่างๆเร่ิมตั้งแต่กรีก โรมนั คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมนั ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาติผลดัเปล่ียน
หมุนเวียนกนัเขา้มาปกครองดินแดนน้ีขณะเดียวกนัก็ไดน้ าเอาศิลปวฒันธรรมของตนเขา้มาดว้ย เกาะน้ีจึงมี
สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมท่ีหลากหลายผสมผสานกนัหากแต่ลงตวั นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยความงามทาง
ธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ดว้ยความท่ีอยูห่่างไกลท่านจะสามารถสมัผสัถึงความเป็นอิตา
เลียนดั้งเดิม อยา่งท่ีหาไม่พบอีกแลว้ตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพ้ืนทวีป 

 
ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ที่พกั  EXCELSIOR PALACE HOTEL  หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วันทีเ่ก้ำ (9)  ปำแลร์โม – เซฟำลู (Unseen) - ปำร์แลโม - ชมเมือง 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเซฟำลู (Cefalu) เมืองท่ีถูกขนานนามว่า มีหาดทรายท่ีสวยท่ีสุดบน เกาะซิซิลี (Sicily) ท่ีน่ี
เป็นเมืองชายฝ่ังทางตอนเหนือของซิซิลี นอกจากหาดทรายท่ีสวยงามแลว้ ยงัมีส่ิงก่อสร้างสมยัเก่าใหเ้ราไดพ้บ
เห็นอยา่งเช่น ป้อมปราการน้ี มีความเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 เด่นชดัดว้ยหอคอยคู่ ท่ีออกแบบใหม้ีเอกลกัษณ์
ของอารยธรรมการก่อสร้างแบบชาว นอร์แมน (Norman) และสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ (Byzantine) ให้
ไดศ้ึกษาและยอ้นเวลากลบัไปในช่วงหลายพนัปีก่อน อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  
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จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองปำแลร์โม  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี 

น าท่านเท่ียวชมเมืองปาแลร์โม ถ่ายรูปกบั Palazzo dei Normanni อดีตราชวงัของกษตัริยน์อร์แมน ปัจจุบนัใช้
เป็นสภาทอ้งถ่ินประจ าเมือง น าท่านแวะถ่ายรูป Cappella Palatina โบสถส่์วนพระองคข์องกษตัริยโ์รเจอร์ท่ี 2 
พระราชาซ่ึงเคยไดช่ื้อว่ามีฐานะล ่าซ าท่ีสุดในยโุรป โดยโบสถน้ี์ยงัถือเป็นตน้แบบของวิหาร Monreale ท่ีสร้าง
ข้ึนในอีก 40 ปีใหห้ลงัดว้ย หลงัคาโดมประดบัดว้ยโมเสคทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด น าท่านชม  
น ำ้พุ Fontana della Vergogna น ้าพุแกะสลกัสไตลเ์รเนอซองส์ซ่ึงสัง่ท าจากฟลอเรนซ ์จากนั้นเชิญท่านเดินเล่น
ชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
ที่พกั         EXCELSIOR PALACE HOTEL  หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วันทีสิ่บ (10)   ปำร์แลโม – โรม - ช้อปป้ิง 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินปำร์แลโม 
11.45 น. ออกเดนิทำงสู่กรุงโรม โดยสำยกำรบนิ AZ AIRLINE เที่ยวบินที่ AZ1779 

***หมำยเหตุ ไฟล์ทกำรเดินทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ทำงบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม*** 
12.55 น. เดินทางถึงสนำมบินโรม น าท่านตรวจรับสมัภาระ 
  (เพ่ือควำมสะดวกในกำรเดนิทำงอสิระท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย คืนเงินให้ท่ำนละ 30 ยูโร) 
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น าท่านเดินทางสู่ย่ำนบนัไดสเปน (Spanish Steps) นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามของกรุงโรม
แลว้  ยา่นน้ียงัเต็มไปดว้ยร้านบูติคแบรนดด์งัมากมาย รวมไปถึงบูติคแฟชัน่ระดบัชั้นน าของอิตาลี เช่น วาเลนติ
โน กุชช่ี พราดา้ อาร์มาน่ี  และอ่ืนๆ อีกมากมายตั้งเรียงรายอยูใ่นยา่นสุดหรูแห่งน้ี  ซ่ึงบูติคแต่ละร้านไดรั้บการ
ตกแต่งสวยงาม หรูหรา และลว้นแลว้แต่ใหค้วามรู้สึกเป็นส่วนตวัในการชอ้ปป้ิงเป็นอยา่งมาก จึงไม่ใช่เร่ือง
แปลกท่ีจะพบเหล่าคนดงัและเศรษฐีแห่งกรุงโรมมาชอ้ปป้ิงอยูใ่นบูติกดงัในยา่นสุดหรู Spanish Steps แห่งน้ี 
นอกจากนั้นแลว้ยงัมีหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ใหไ้ดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงในยา่นน้ีดว้ย อิสระท่านชอ้ปป้ิง ณ 
Galleria Alberto Sordi Shopping Mall แห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโรมบนถนน Via del Corso ท่ีมีตน้แบบ
มาจาก หา้ง Galleria ท่ีตั้งอยูท่างเหนือในเมืองมิลาน จึงไดรั้บการตกแต่งท่ีสวยงามหรูหราคลา้ยคลึงกบัตน้ฉบบั 
โดยเฉพาะในส่วนของเพดานกระจกและการตกแต่งโดยใชศ้ิลปะสไตล ์Art Deco ศูนยก์ารคา้แห่งน้ีเพ่ิงเปิด
ใหบ้ริการในปี 2004 ภายในมีสินคา้แบรนดด์งัมากมายไวต้อ้นรับขาชอ้ป เช่น Zara , Son , CK Calvin Klein 
หรือ Richard Ginori เป็นตน้ 

ค ำ่                       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
ท่ีพกั  STARHOTELS METROPOLE ROME หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

วันที่สิบเอ็ด (11)  โรม - สนำมบิน   
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

ใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินโรม เพื่อท าการเช็คอินและ
ท า   TAX REFUND 

13.55 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG945 

วันทีสิ่บสอง (12)     สนำมบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณที่ใช้บริกำรของเรำ และหวงัว่ำจะมโีอกำสรับใช้ท่ำนในคร้ังต่อไป *** 
                                      ************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.talontiew.com/spanish-steps/
https://www.talontiew.com/galleria-vittorio-emanuele-ii/
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู ่

เดก็ต  ่ากวา่ 12 

ปี 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็มากกวา่  7 

ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เดก็ต  ่ากวา่ 7 

ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไมม่ีเตียงเสริม 

พกัเดีย่ว 

จ่ายเพ่ิม 

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 

 

** รำคำน้ีเป็นรำคำทัวร์ต้ังแต่  15 ท่ำนขึ้นไป ** 

** หำกต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม หรือทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง ** 
เน่ืองจำกกฎกำรเข้ำพักของโรงแรมในยโุรป บังคบัให้เด็กอำยมุำกกว่ำ 7 ปีข้ึนไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 
บำงโรงแรมเท่ำน้ันที่มีห้อง 3 เตียง หำกเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่ำน เรียนแนะน ำว่ำเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่ำ 

** ขนำดของห้องพัก ส ำหรับท่ำนที่พักห้อง 3 เตียง ข้ึนอยู่กับทำงโรงแรมเป็นผู้จัด ** 
** ท่ำนใดที่จะออกต๋ัวภำยในประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทัวร์ก่อน มิเช่นน้ันทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 

** รำคำอำจมีปรับขึ้น-ลง ตำมรำคำน ้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ 

และที่มีเอกสำรยืนยนัเท่ำน้ัน / ต๋ัวกรุ๊ป เม่ือออกต๋ัวแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 
อตัรำนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่ำน / วนั  
9. พนักงงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พกั 
10. น ำ้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่ำน 
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อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

 
กำรจองและกำรช ำระ  

a. กรุณำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วนั  นับวนัจำกวนัจอง 
b. จำกวนัจองและช ำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทำง 14 วนั 
c. กรุณำจดัเตรียมเอกสำรและหนังสือเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วนั   

หมำยเหตุ 
*** กรณวีซ่ีำยงัไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนตำมก ำหนด  

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน แต่หำกวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดกต็ำม  
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่จ่ำยที่เกดิขึน้จริงเท่ำนั้น  

*** หำกท่ำนจองและส่งเอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเข้ำประเทศล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำรกำรบิน  
และผลของวซ่ีำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมดัทั้งหมด 
 

 
 

กำรยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้ำงต้น *** 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากตอ้งการเลอืนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่น

ต่างของสายการบิน และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ และการจดัท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิท มาสามรถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 
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◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นเอกสิทธ์ิของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ  านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่ำน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนให้กับท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเกบ็ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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