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SICILY - MALTA 11 DAYS (TK) 

เส้นทางพเิศษเจาะลึก 

ซิซิลี - มอลต้า 
11 วนั 8 คืน / By Turkish Airlines (TK)   
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >>  หน่ึงในเสน้ทางสุดสวย ที่ไม่ควรพลาด  
>> ชมเกาะ Malta ประเทศเล็กๆ ที่อยูใ่นทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 

>> ชมเกาะ Sicily เกาะที่ใหญ่ที่สุดของอติาลี ที่มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 

>> ชมเมือง Valletta เหมืองหลวงของมอลตา้ 

>> ชมเกาะ Gozo Island เกาะสุดสวยสถานที่ท่องเที่ยวที่มามอลตา้ตอ้งหา้มพลาด 

>> ชมหมู่บา้น Popeye Village หมู่บา้นท่ีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือใชส้รา้งภาพยนตรป๊์อปอาย (Unseen) 

>> ชมถ ้า Blue Grotto สุดมหศัจรรยข์องมอลตา้ (Unseen) 

>> ชมเมือง Taormina เมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยที่สุดของเกาะซิซิลี 

>> ข้ึนชม ภเูขาไฟ  Etna ภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัที่สูงที่สุดในยุโรป  

>> 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 แห่งเมือง Agrigento (Unseen) 

>>  ชมเมือง Monreale อีกหน่ึงเมืองสวยของซิซิลี 

>> ชมเมือง Palermo เมืองหลวงสุดสวยของซิซิลี 

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว          

พิเศษเมนู 

ซีฟู๊ ด / สปาเก็ตต้ี / พิซซา่ /สเต็ก / ไวน ์  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
15 – 25 มีนำคม 2566 / 3 – 13 พฤษภำคม 2566 

31 พฤษภำคม – 10 มิถุนำยน 2566 
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รำยละเอยีดกำรเดินทำง 
วนัที่ (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
19.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9  เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิช 

แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสำยกำรบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 69  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง)  

วนัที่ (2) อสิตัลบูล – มำรำเตอำ - โคเซนซำ 
05.20 น.           เดินทางถึงสนำมบินอสิตัลบูล (แวะเปล่ียนเคร่ือง)  
07.20 น.           เดินทางสู่เมืองนำโปล ีประเทศอิตาลี โดยสำยกำรบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 1881  
08.40 น. เดินทางถึงสนำมบินนำนำชำตินำโปล ีน าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองมำรำเตอำ (Maratea) (ระยะทาง 217  กิโลเมตร ใชเ้วลา  2 
ชัว่โมง 40 นาที) เป็นเมืองและชุมชนในอิตาลีของ Basilicata ในจงัหวดัโพเทนซา เป็นชุมชนแห่ง
เดียวในภูมิภาคบนชายฝ่ัง Tyrrhenian และเป็นท่ีรู้จกัในนาม "ไข่มุกแห่ง Tyrrhenian" เน่ืองจากมี
โบสถแ์ละหอ้งสวดมนตจ์ านวนมาก จึงไดรั้บการอธิบายวา่เป็น เมืองท่ีมีโบสถ ์44 แห่ง  

 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  

น าท่านชมเมือง มำรำเตอำ น าท่านถ่ายรูปกบั รูปป้ันพระเยซูคริสตผ์ูไ้ถ่หรือพระคริสตแ์ห่งมาราเตอา 
สร้างข้ึนดว้ยหินอ่อนคาร์ราราบริสุทธ์ิในปี 1965 โดยบรูโน อินโนเซนติ ประติมากรจากฟลอเรนซ์ 
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ตั้งอยูบ่นยอด Monte San Biagio ดา้นหนา้ของมหาวิหาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จตัุรัสเมือง 
Piazza Buraglia อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโคเซนซำ (Cosenza) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาที)  
เป็นเมืองทางใตข้องประเทศอิตาลี ตรงบริเวณท่ีแม่น ้าบูเซนโตกบัแม่น ้ากราติสไหลมาบรรจบกนั 
เป็น 1 ใน 5 เมืองของจงัหวดัคาลาเบรียท่ีโดดเด่น ในดา้นศิลปะ และการศึกษา มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีช่ือเสียงเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจ พิพธิภณัฑ ์และอนุสาวรีย,์ จตัุรัสสวยงามประจ าเมือง
รายลอ้มดว้ยสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ น าท่านชม Duomo of Cosenza โบสถเ์ก่าแก่ของเมือง
โคเซนซา ศูนยก์ลางประวติัศาสตร์ส่วนใหญ่ของเมืองโคเซนซาอยูใ่นยา่นเมืองเก่าท่ีบอกเล่า
เร่ืองราวความเป็นมาของโคเซนซาไดเ้ป็นอยา่งดี   

 



INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TK) เจาะลกึ มอลตา้ – ซิซิลี 12 วนั (TK)   5 | P a g e  

ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั ITALIANA HOTELS COSENZA หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว  

วนัที่  (3)   โคเซนซำ - วลิลำ ซำน จิโอวำนี - น่ังเฟอร์ร่ี – เมสซิน่ำ - ปำแลร์โม 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองวิลลำ ซำน จิโอวำนี (Villa San Giovanni) (ระยะทาง 177  กิโลเมตร ใชเ้วลา  
2 ชัว่โมง) เพื่อนัง่เรือเฟอร์ร่ี ขา้มสู่ เกำะซิซิล ี(Sicily) (ใช้เวลำประมำณ 20 นำที) เกาะสวรรคข์องคน
อิตาลีเกาะท่ีตั้งอยูท่างใตข้องประเทศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท่ีมีประวติัต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 4,000 
ปี เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลีและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน น าท่านเดินทางถึงเมือง 
เมสซิน่ำ (Messina) เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของซิซิลี ตั้งอยูห่่างจากแผน่ดินใหญ่ เพียง 5 กิโลเมตร คัน่
ระหวา่งเกาะซิซิลีกบัแผน่ดินใหญ่ของอิตาลี เป็นประตูสู่ซิซิลี ท่ีมีประวติัความเป็นมากวา่ 4,000 
ปี เมืองเมสซิน่า (Messina) แห่งน้ีเป็นหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของแควน้ซิซิลี และเป็นหน่ึงใน
เมืองท่าท่ีมีเรือส าราญมาจอดเทียบท่าเพื่อน านกัท่องเท่ียวมาเท่ียวสถานท่ีเท่ียวส าคญัต่างๆ เช่น มหา
วิหารเมสซิน่า(Messina Cathedral) เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีมีตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 12 ,  
จตุรัสกลางเมือง(Piazza del Duomo) มีร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขายของท่ีระลึก 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซฟำลู (Cefalu) (ระยะทาง 165  กิโลเมตร ใชเ้วลา  2 ชัว่โมง) เมืองท่ีถูก
ขนานนามวา่ มีหาดทรายท่ีสวยท่ีสุดบน เกาะซิซิลี (Sicily) ท่ีน่ีเป็นเมืองชายฝ่ังทางตอนเหนือของ 
ซิซิลี นอกจากหาดทรายท่ีสวยงามแลว้ ยงัมีส่ิงก่อสร้างสมยัเก่าใหเ้ราไดพ้บเห็นอยา่งเช่น ป้อม
ปราการน้ี มีความเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 เด่นชดัดว้ยหอคอยคู่ ท่ีออกแบบใหมี้เอกลกัษณ์ของ
อารยธรรมการก่อสร้างแบบชาว นอร์แมน (Norman) และสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ 
(Byzantine) ใหไ้ดศึ้กษาและยอ้นเวลากลบัไปในช่วงหลายพนัปีก่อน  



INCREDIBLE MALTA - SICILY 12 DAYS (TK) เจาะลกึ มอลตา้ – ซิซิลี 12 วนั (TK)   6 | P a g e  

 
อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  น าท่านเดินทางสู่เมืองปำแลร์โม (PALERMO) ( ระยะทาง 
69 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง) เมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองซิซิลี  ซ่ึงเป็นเกาะใหญ่ปลาย
รองเทา้บูทของอิตาลี มีประวติัต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 4,000 ปี เป็นจุดยทุธศาสตร์ส าคญัแห่งหน่ึงของ
ยโุรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยดึครองจากชนชาติท่ีมีอ านาจเขม้แขง็ในช่วงเวลาต่างๆเร่ิมตั้งแต่
กรีก โรมนั คาร์เทธ อาหรับ นอร์มงั เยอรมนั ฝร่ังเศส และสเปน แต่ละชาติผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนั
เขา้มาปกครองดินแดนน้ีขณะเดียวกนัก็ไดน้ าเอาศิลปะวฒันธรรมของตนเขา้มาดว้ย เกาะน้ีจึงมี
สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมท่ีหลากหลายผสมผสานกนัหากแต่ลงตวั นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ย
ความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ดว้ยความท่ีอยูห่่างไกลท่านจะสามารถ
สัมผสัถึงความเป็นอิตาเลียนดั้งเดิม อยา่งท่ีหาไม่พบอีกแลว้ตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวีป 

ค ่ำ                     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรมที่พกั 
ท่ีพกั  EXCELSIOR PALACE HOTEL  หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วนัที่  (4)   ปำแลร์โม - ชมเมือง - อำกรีเจนโต้ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเท่ียวชมเมืองปาแลร์โม ถ่ายรูปกบั Palazzo dei Normanni อดีตราชวงัของกษตัริยน์อร์แมน 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นสภาทอ้งถ่ินประจ าเมือง  
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น าท่านแวะถ่ายรูป Cappella Palatina โบสถส่์วนพระองคข์องกษตัริยโ์รเจอร์ท่ี 2 พระราชาซ่ึงเคย
ไดช่ื้อวา่มีฐานะล ่าซ าท่ีสุดในยโุรป โดยโบสถน้ี์ยงัถือเป็นตน้แบบของวิหาร Monreale ท่ีสร้างข้ึนใน
อีก 40 ปีใหห้ลงัดว้ย หลงัคาโดมประดบัดว้ยโมเสคทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด น าท่านชม 
น ้ำพุ Fontana della Vergogna น ้าพุแกะสลกัสไตลเ์รเนอซองส์ ซ่ึงสั่งท าจากฟลอเรนซ์ จากนั้น
เชิญท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมอนเรอำเล (Monreale) หรือ MONS REGALIS ( ระยะทาง 10 
กิโลเมตร ใชเ้วลา 15 นาที) ท่ีมีความหมายในภาษาองักฤษวา่ ROYAL MOUNTAIN ตั้งอยูบ่นลาด
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เขาคาปูโต ้น าท่านชมมหำวิหำรมอนเรอำเล (Duomo Di Monreale) อีกหน่ึงประวตัิศาสตร์ของ
สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ (Byzantine) ท่ีผสมผสานกบัศิลปะแบบอาหรับ (Arabic) ถูก
สร้างข้ึนในยุคสมยั ค.ศ.1060 จากชนกลุ่มอาหรับ ภายหลงัเกิดการขบัไล่โดยชนกลุ่ม คริสเตียน 
(Christian) ท าให้มหาวิหารแห่งน้ีตกเป็นของชนกลุ่มคริสเตียนตั้งแต่นั้นมา แต่ก็ยงัไม่วายเพราะ
ภายหลงันั้นก็ถูกชาวโรมนั (Roman) ยึดครองไปและกินระยะเวลามาจนถึงปัจจุบนั ความงดงาม
ของงานวิจิตรศิลป์ กบัการน ากระเบ้ืองโมเสคทองค าช้ินเล็กๆมาร้อยเรียงต่อกนัจนเกิดเป็นภาพ
ผนังของการก าเนิดเผ่าพนัธ์ุมนุษยจ์ากเร่ืองราวของอดมั (Adam) และ เอวา หรือท่ีเราคุน้เคยกนัดี
ในช่ือ อีฟ (Eve) สองมนุษยค์นแรกในเร่ืองราวของพระผูเ้ป็นเจ้าสร้างทั้งคู่ข้ึนมา รวมไปถึงการ
เล่าเร่ืองความล่มสลายของเผ่าพนัธุ์มนุษยจ์ากเร่ืองราว โนอาห์ (Noah) และค าสอนจากพระ
คมัภีร์จนเกิดเป็นภาพพนังสวยสดงดงามอย่างท่ีไดเ้ห็น ชมสวนไมท่ี้ถูกตกแต่งมีลกัษณะการจดั
วางให้กระจายเป็น ส่ีมุม มีช่ือเรียกสวนน้ีว่า สวนอีเดน (Garden Of Eden) ประกอบไปดว้ย ตน้
มะเด่ือป่า ตน้ทบัทิมป่า ตน้มะกอกป่า และ ตน้อินทผาลมัและยงัมีการตกแต่งเสาหินอ่อน
โดยรอบไวอ้ยา่งสวยงาม  

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำกรีเจนโต้ (Agrigento) ( ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 45 นาที) 
เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยโบราณสถานกรีก ดงันั้นชาวอาครากาส ซ่ึงยา้ยถ่ินฐานมาจากกรีกเม่ือ 800 ปีก่อน 
คริสตก์าลจึงไดส้ร้างวิหารเพื่อบูชาเทพเจา้ของกรีกไว ้ณ เมืองแห่งน้ี  
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น าท่านเขา้ชม หุบเขำแห่งวิหำร (Valley of the Temples) ถือวา่เป็นหน่ึงในเมืองของอารยธรรม
กรีกท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นสถานท่ีซ่ึงถูกบนัทึกเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ.1997 จากนั้นน าท่านชมวิหารต่าง ๆ ภายใน หุบเขาแห่งน้ีซ่ึงประกอบไปดว้ย 
วิหาร จ านวน 7 แห่ง ในปัจจุบนัมีเพียงวิหำรคองคอร์ด (Temple of Concord) ท่ีมีสภาพสมบูรณ์
และสวยงามหลงเหลือให้เห็นอยู ่เร่ิมจากวิหำรคองคอร์ด วิหารรูปทรงคลา้ยวิหารพาร์เธน่อนแห่ง
กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ขา้ชมต่าง กล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ยงัคงความ
สมบูรณ์กวา่วิหารพาร์เธน่อนเสียอีก ต่อดว้ยวิหำรเฮร่ำ วิหารซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาบนจุดท่ีสูงท่ีสุด
ของหุบเขาน้ี วิหำรเฮอร์คิวลสิ วิหารซ่ึงมีเสาขนาดใหญ่กวา่วิหารอ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงไดถึ้ง ความเช่ือของ
ชาวกรีกในความทรงพลงัของเทพเฮอร์คิวลิส ต่อดว้ยวิหาร อ่ืน ๆ ในหุบเขาแห่งน้ี   

ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  COLLEVERDE PARK HOTEL AGRIGENTO  หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วนัที่  (5)   อำกรีเจนโต้ – เปียซซำอำร์เมรินำ - ช้อปป้ิง Sicilia Outlet Village - ทำโอมีน่ำ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเปียซซำอำร์เมรินำ (Piazza Armerina) ( ระยะทำง 100 กโิลเมตร ใช้เวลำ 1 
ชม. 30 นำที) เมืองท่ีถูกปกครองโดย ชาวนอร์มนั (Normans) ในช่วงศตวรรษท่ี 11 บน เกาะซิซิ
ลี (Sicily) ท่ีน่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมยัยุคของ โรมนั (Roman) จะเห็นไดจ้าก 
ศิลปะของภาพโมเสคจากการใช้แผ่นกระเบ้ืองมาวางเรียงจนเกิดเป็นรูปภาพท่ีงดงามและเป็น
สถาปัตยกรรม ในแบบกอธิค (Gothic architecture) อีกดว้ย น าท่านเขา้ชมคฤหำสน์ขุนนำงหรือ 
โรมันวิล่ำ เดล คำสเซล (Roman Villa Del Casale) แหล่งมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก ้เป็นส่ิงก่อสร้างในยุคโรมนั ท่ีถือไดว้่ายงัมีความสมบูรณ์หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะ
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เป็นแนวความคิดในการแยกห้องอาบน ้าและห้องน ้าออกจากกนัหรือการสร้างอนุสาวรีย ์ไวใ้น
พื้นท่ีใกล้ๆ เรือนรับรองนั่นเอง นอกจากน้ียงัมีการสร้างโถงกลางขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึง
อ านาจและบารมีของขุนนางโรมันในยุคสมยันั้นๆ น าท่านชมภาพโมเสกท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวการ
ล่าสัตวใ์น จินตนาการ และทิวทศัน์ของ ธรรมชาติในยคุโบราณ จากนั้น น าท่านไปถ่ายภาพมหา
วิหารท่ีตั้งอยูบ่น ยอดเขากลางใจเมือง สร้างดว้ยศิลปะแบบโกธิคสไตลก์าตาโลเนีย พร้อมเก็บภาพ
บรรยากาศโดยรอบท่ีสวยงาม 

 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ Sicilia Outlet Village ( ระยะทำง 45 กโิลเมตร ใช้เวลำ 50 นำที) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ี
ใหญ่ท่ีสุดบนเกาะซิซิลี ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัมากมาย อาทิเช่น PRADA , 
GUCCI , MOSCHINO , JIMMY CHOO , DOLCE&GABBANA , COACH , ARMANI , BOSS , 
ADIDAS เป็นตน้ จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  

 



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

น าท่านเดินทางสู่เมืองทำโอมีน่ำ (TAORMINA) ( ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) 
เมืองชายฝ่ังทะเลไอโอเนียน ริมฝ่ังตะวนัออกของหมู่เกาะซิซิลีเมืองแห่งอารยธรรมกรีก ท่ียงั
หลงเหลืออยูใ่นประเทศอิตาลี 

 
ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรมที่พกั 
ท่ีพกั  EUROSTARS MONTE TAURO TAORMINA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วนัที่  (6)    ทำโอมีน่ำ – ภูเขำไฟเอต็นำ - คำตำเนีย 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเขา้ชมโรงละครกรีก (The Teatro Greco) หรือ Greek theatre หลกัฐานทางโบราณคดีใน
ปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นวา่ โบราณสถานก่อถูกสร้างเพิ่มเติมจากฐานเติมในสมยักรีก ก่อนจะมีการ
ก่อสร้างโดยอิฐเพิ่มเติมในรูปแบบของโรมนั ซ่ึงบริเวณแห่งน้ีถูกปกครองโดยกษตัรยิ์แห่งโรมนัใน
ยคุของกษตัริยอ์อกุสตุส โดยภายในประกอบดว้ยอาคารในยคุกลางท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ พระราชวงั
คอร์วาญ่า (Palazzo Corvaja) โบสถ ์เซนตโ์ดมิเนโก ้(the Church of San Domenico) แหล่ง
โบราณคดีเก่าแก่ของเมืองแห่งน้ีตั้งอยูบ่นแหลมเปโลรุส ท่ีระดบั 250 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล โดย
มีฉากดา้นหลงั เป็นภูเขาไฟเอตน่าท่ียงัคุกรุ่นอยูเ่บ้ืองหลงั อนัเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีไดรั้บการกล่าวขาน
วา่สวยท่ีสุดในเมือง เชิญท่านอิสระเดินเล่น ณ ถนนคอร์โซ อมัเบอร์โต้ (Corso Umberto) ถนนสาย
หลกัของเมืองตามอธัยาศยั 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางไปยงัจุดชมวิวภูเขำไฟเอต็นำ ( Mount Etna) ( ระยะทำง 62 กโิลเมตร ใช้เวลำ 2 
ชม.) ภูเขาไฟท่ียงัไม่ดบั ท่ีมีความสูง ท่ีสุดในยโุรป ระดบัความสูงอยูท่ี่ 3,323 เมตร โดยมี ฐานกวา้ง
ถึง 150 เมตร บนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุม ตลอด 9 เดือนของทุกปี ถือเป็นภูเขาไฟท่ีมีพลงัมาก และ
มีคุณค่าเชิงประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจากเป็นภูเขาไฟท่ีคงประโยชน์ทั้ง
ทางดา้นภูเขาไฟวิทยา ดา้นธรณีฟิสิกส์ รวมทั้ง ดา้นวิทยาศาสตร์ดว้ยความหลากหลายเช่นน้ี จึง
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ. 2013 อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึกกบัภูเขาไฟเอต
น่า และชมความงามของก าแพงหิมะท่ีปกคลุม ภูเขาไฟ อนัเป็นความงามท่ีน่าอศัจรรย ์***กำร
ให้บริกำรของกระเช้ำ ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศของแต่ละวัน ทำงบริษัทขอสงวนกำรเปลีย่นแปลง
รำยกำรโดยเน้นควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลกั***  
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำตำเนีย (CATANIA) ( ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) ดินแดนท่ี
เคยถูกปกครองทั้งกรีกและโรมนัมาแต่อดีตกาล และ ถูกทท าลายจากการระเบิดตวัของภูเขาไฟเอท็
น่าถึงสองคร้ังเม่ือปี ค.ศ.1169 และ 1693 จากนั้น ไดรั้บการบูรณะเมืองใหม่โดยสถาปนิก ท่ี
ออกแบบใหมี้ถนนกวา้ง และเตม็ไปดว้ยอาคาร สถาปัตยกรรมแบบบาร็อคอนัโดดเด่นเป็นสง่า เป็น
เมืองท่าเรือส าคญัทางตะวนัออกของเกาะฯ  

 
น าท่านชม จัตุรัสโบสถ์ (PIAZZA DEL DUOMO) ท่ามกลางอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคอนั
งดงามท่ีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองคาตาเนีย สร้างตามแบบศิลปะกอธิค รูปร่างมหาวิหารคลา้ยกบั
มงกุฎพระราชา มีบนัไดทางข้ึนแขง็แรงน่าเกรงขาม ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 11 โดย 
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Roger I เพื่ออุทิศใหก้บัเซ็นต ์อกาธา เทพผูป้กป้องเมือง กลางจตัุรัสมีประติมากรรมน ้าพุรูปชา้งเทิน
เสาหิน สัญลกัษณ์ของเมืองคาตาเนีย เทียบไดก้บัมิเนอร์วา เทพีโรมนัแห่งปัญญาและผูส้นบัสนุน
ศิลปะ การคา้และยทุธศาสตร์ จากนั้น น าท่านสู่ยา่นการคา้เมือง VIA ETNEA มีเวลาใหท่้านไดเ้ลือก
ซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก หรือเดินเล่นชมสวน BELLINI ท่ีตั้งช่ือเป็นเกียรติแด่นกัดนตรีช่ือดงั 
Vincenzo Bellini ท่ีเกิดท่ีคาตาเนีย ปี ค.ศ. 1801 ตามอธัยาศยั  

 
ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ท่ีพกั  PALACE CATANIA | UNA ESPERIENZE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วนัที่  (7)    คำตำเนีย - ออร์ติเกีย  - ซีรำควิส์  - โนโต - โมดิกำ  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ติเกยี (Ortigia) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) เป็นเกาะขนาด
เลก็ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของเมืองซีราคิวส์ซิซิลี เกาะน้ียงัเป็นท่ีรู้จกักนัในนามCittà 
Vecchia หรือเมืองเก่า โดยมีสถานท่ีทางประวติัศาสตร์มากมาย น าท่านชม มหำวิหำรแห่งซีรำคิวส์ 
(Duomo di Siracusa) ตั้งอยูใ่จกลางเกาะออร์ติเกีย เป็นโบสถค์าทอลิกโบราณในซีราคิวส์ โดยตวั
โครงสร้างเป็นแบบกรีกโบราณท าใหไ้ดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเม่ือ
ปี ค.ศ.2005 ชม Piazza Duomo ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเกาะออร์ติเกีย ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงใน
จตรัุสสไตลบ์าโรกท่ีสวยท่ีสุดในซิซิลี ใหท่้านไดอิ้สระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองซีรำคิวส์ (siracusa) เคยเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยคุโบราณและเป็นแหล่งรวม
โบราณสถานของอารยธรรมกรีกและโรมนัอนัยิง่ใหญ่บนเกาะซิซิลี ซีราคิวส์ก่อตั้งโดยชาวอาณา
นิคมโครินเธียนในช่วง 734 ปีก่อนคริสตศ์กัราช และเคยเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมของโลกยคุ
โบราณมา 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g187888-d559547-Reviews-Palace_Catania_UNA_Esperienze-Catania_Province_of_Catania_Sicily.html
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโนโต (Noto) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที) เมืองน้ีถูก
เรียกวา่ "ไข่มุกแห่งซิซิลี" เมืองท่องเท่ียวริมทะเลกบับรรยากาศแห่งศิลปะแบบบาร็อก เมืองโนโต 
เคยประสบแผน่ดินไหวรุนแรงจนท าใหบ้า้นเรือนเสียหาย หลงัจากนั้นจึงไดส้ร้างข้ึนใหม่ในสไตล์
บาร็อก นอกจากน้ีเมืองโนโตยงัไดรั้บการยกยอ่งจาก UNESCO ใหเ้ป็น World Heritage อีกดว้ย น า
ท่านชมวิหำรโนโต (NOTO CATHEDRAL) วิหารน้ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 17-18 เช่นเดียวกบั
อาคารหลายแห่งในเมืองโนโต ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมบาโรกท่ีดีท่ีสุด
แห่งหน่ึงของเมือง ชมพระรำชวังดูเชซิโอ ( DUCEZIO PALACE) ตอนท่ีเร่ิมออกแบบอาคารใน
ศตวรรษท่ี 18 สถาปนิกทอ้งถ่ินนามวา่วินเชนโซ ซินาตราตั้งใจจะใหเ้ป็นพระราชวงัชั้นเดียว ชั้น 2 
น้ีเพิ่งสร้างข้ึนในทศวรรษท่ี 1950 จากนั้นมาพระราชวงัไดก้ลายเป็นท่ีตั้งของสภาเมืองโนโต ท่านจะ
ไดต่ื้นตาไปกบัการตกแต่งอนัหรูหราและหอ้งโถงกระจกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของพระราชวงั เช่น เกา้อ้ี
และมา้นัง่ก ามะหยีสี่แดง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นในกระจกขอบทองรอบผนงั มองข้ึนไปบนเพดานจะ
เห็นจิตรกรรมฝาผนงัชั้นเลิศในศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงแสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีความส าคญัทางศาสนา 
ท่ีน่าประทบัใจท่ีสุดคือศิลปะเชิง 3 มิติท่ีอยูก่ลางเพดาน ซ่ึงเป็นภาพมา้ก าลงัลากราชรถสีทองฝ่า
กอ้นเมฆมาพร้อมกบัเหล่ากามเทพ ชมซุม้ประตูโคง้สูง 11 ประตูประดบัดว้ยรูปป้ันบนยอด เรียงราย
กนัไดส้ัดส่วนท่ีสมบูรณ์แบบ จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองโมดิกำ (Modica)  (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาที) เมืองหลวงทาง
ประวติัศาสตร์ของบริเวณน้ีปัจจุบนัไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของเมืองรากูซา เมืองน้ีเคยถูกท าลายไป
โดยแผน่ดินไหวคร้ังรุนแรงเม่ือปี ค.ศ. 1693 โดยไดถู้กสร้างข้ึนใหม่หลงัจากเกิดแผน่ดินไหว มี
สถาปัตยกรรมไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเคร่ืองยนืยนัถึงอจัฉริยภาพในออกแบบช่วงสุดทา้ยของศิลปะ
บาโรกในยโุรปและเมืองอ่ืน ๆ และยงัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก น าท่าน
ชมโบสถ์เซนต์จอร์จ (The Duomo of San Giorgio) เป็นสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรก ถือไดว้า่เป็น
โบสถห์ลกัประจ าเมืองน้ีและไดรั้บการแต่งตั้งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย  
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ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรมที่พกั 
ท่ีพกั  MODICA PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ  4 ดำว 

วนัที่  (8)    โมดิกำ - พอซซำโล - วลัเลตตำ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ พอซซำโล 
08.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่เกำะมอลต้ำ โดยเรือ Ferry  
10.15 น. เดินทำงถงึท่ำเรือวัลเลตตำ   
 ***หมายเหตุ รอบเรืออาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสม*** 
น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองวัลเลตตำ (Valletta) เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอลตา้ ซ่ึงไดต้ั้งช่ือเมือง
ตามช่ือของ Jean Parisot De La Valetta ผูซ่ึ้งสามารถป้องกนัการรุกรานเกาะมอลตา้ จากออตโตมาน
ในปี 1565 เมืองวลัเลตตาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 1980 

 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  

น าท่านชม สวนบำรัคคำ (Barracca Garden) สวนสวยท่ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีส่วนบุคคล แต่
ภายหลงัไดเ้ปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมในปี 1824 ภายในสวนประกอบไปดว้ย Upper Barracca และ 
Lower Barracca ในส่วน Upper นั้นไดส้ร้างข้ึนในปี 1661 โดยอศัวินชาวอิตาเลียน จากบริเวณสวน
จะเห็นวิวของอ่าวแกรนด์ฮาร์เบอร์ไดช้ดัเจน น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตจ์อห์น (St. John’s Cathedral) 
สร้างโดยอศัวิน เซนตจ์อห์นเพื่อมอบเป็นเกียรติแก่ผูอุ้ปถมัภเ์หล่าอศัวินทั้งหลาย ความพิเศษของ
วิหารแห่งน้ีคือการ ออกแบบตกแต่งโดยสถาปนิกและศิลปินชาวมอลตา้ในช่วงศตวรรษท่ี 16  
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จากนั้นชม AUBERGE DE CASTILLE อาคารท่ีมีความสง่างามและใหญ่โตท่ีสุดแห่งหน่ึง ใน
เมืองวลัเลตตา้ ตั้งอยูบ่นจุดท่ีสูงท่ีสุดของคาบสมุทรซ่ึงถูกออกแบบใหเ้ป็นสถานท่ีหรูหราท่ีสุด 
ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐมอลตา้ สร้างข้ึนคร้ังแรกในปี 
1574 โดยสถาปนิกชาวมอลตา้ช่ือ GIROLAMO CASSAR และมีการสร้างบูรณะใหม่อีกคร้ังในปี 
1741น าท่านชม พระรำชวังแกรนด์มำสเตอร์ (Grand Master Palace) อดีตพระราชวงัยคุศตวรรษท่ี 
16 ถือครองโดย อุสตาจิโอ ้เดล มอนเต ้ญาติคนสนิทของผูค้รองแควน้มอลตา้นาม ฌองป์ เดอลา วา
เลตเต ้แรกเร่ิมเดิมทีถูกใชเ้ป็นสถานท่ีบญัชาการรบของอศัวินในยคุนั้น และภายหลงัเสร็จส้ิน
สงคราม ไดถู้กต่อเติมเป็นพระราชวงั แต่แลว้ถูกโอนยา้ยเปล่ียนมือเป็นสถานท่ีพ านกัของผูป้กครอง
จากประเทศองักฤษในช่วงศตวรรษท่ี 19 และกลบัมาถือครองโดยประเทศมอลตา้ภายหลงัประกาศ
เอกราชในปี ค.ศ.1964 และในปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาแห่งมอลตา้ สถานท่ีท างานของ
ประธานาธิบดีแห่งมอลตา้ ภายในตวัอาคารตกแต่งแบบนิโอคลาสสิค และเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้
ชมในบางส่วนท่ีจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑส์ าหรับจดัแสดงเร่ืองราวประวติัศาสตร์และยทุโธปกรณ์
ของอศัวินในอดีต  

 
อิระท่านชอ้ปป้ิง ณ จัตุรัสรีพบับลคิ (Republic Square) รอบๆ จตุัรัสแห่งน้ีหอ้มลอ้มไวด้ว้ยอาคาร
ส าคญัๆ ของเมือง ทั้งท าเนียบประธานาธิบดี และท าเนียบรัฐบาล หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์ถนนเส้น
หน่ึงท่ีเช่ือมกบัจตุัรัสแห่งน้ี คือถนนรีพบับลิค ถนนท่ีเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัของเมือง มีร้าน
รวงใหช้อ้ปป้ิงกนัตลอดทาง 
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ค ่ำ                     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  

ท่ีพกั  EXCELSIOR GRAND HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่  (9)   วลัเลตตำ - เกำะโกโซ - ล่องเรือ – หมู่บ้ำนป๊อปอำย (Unseen) - วลัเลตตำ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางสู่ เกำะโกโซ (Gozo Island) คืออีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศมอลตา้ เกาะโกโซ ตั้งอยูใ่นเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean 
Sea)  เป็นอีกหน่ึงเกาะในต านาน ท่ีบางคร้ังมกัเรียกวา่ เกาะแห่งคาลิปโซ่ ( Isle of Calypso) โดยคา
ลิปโซ่เป็นธิดาแห่งทอ้งทะเล ในต านานกรีก และเป็นบุตรีของเทพแอตลาส เผา่ไททนั นางอาศยัอยู่
ในเกาะแห่งความฝัน (Mythical Island) ซ่ึงอยูท่ี่ Ogygia ในทะเลไอโอเนียน ปัจจุบนัเกาะโกโซ เป็น
เกาะท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติมาแห่งหน่ึงของหมู่เกาะมอลตา้ เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมของเหล่านกัด าน ้า  
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น าท่านล่องเรือชม ทัศนียภำพควำมสวยงำมของเกำะมอลต้ำ น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบั 
กงัหนัลม Ta Kola และถ่ายรูปกบั ถ ำ้คำลปิโซ (Calypso Cave) จากนั้นน าท่านเขา้ชม  
วิหำรกนัติจำ (Ggantija Temples) อีกหน่ึงวิหารเก่าแก่ ท่ีปัจจุบนัไดรั้บการบรรจุไวใ้นรายช่ือของ
มรดกโลกในปี ค.ศ.1980 โดยวิหารถูกสร้างข้ึนจากหินขนาดใหญ่และถือวา่เป็นหน่ึงในอนุสาวรีย์
หินใหญ่ ท่ีสามารถยอ้นกลบัไปในยคุสมยัหินใหม่ (3600-2500 BC) เช่ือกนัวา่เป็นวิหารทางศาสนา
ท่ีมีความเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งถึงของโลกอีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปกบั ป้อมปรำกำรวิคตอเรีย (Victoria 
Fortress) ท่ีตั้งข้ึนตามพระนามของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งองักฤษ ในโอกาสเฉลิมฉลองการ
ครองราชยค์รบรอบ 25 ปี จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าแห่งเกาะโกโซ พร้อมเก็บภาพความ
สวยงามทั้งธรรมชาติและหมู่อาคารบา้นเรือนโรมนัโบราณท่ียงัคงความสวยงาม จวบจนปัจจุบนั 
อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่านชม วิหำรทำพนูิ (Ta Pinu Cathedral) วิหารโรมนัคาธอลิกซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกลห้นา้ผา 
ในอดีตเป็นเพียงโบสถหิ์นขนาดเลก็ยคุศตวรรษท่ี 15 และถูกต่อเติมและสร้างข้ึนใหม่ในช่วงปี ค.ศ.
1922-1932 แบบสไตลนี์โอโรแมนติค ดา้นในโบสถป์ระดบัดว้ยภาพโมเสคจ านวน 6 ภาพ และ
กระจกสีจ านวน 76 บาน และมีหอระฆงัสูง 61 เมตร นบัเป็นอีกหน่ึงโบสถท่ี์มีความส าคญัของ
คริสตจกัร เน่ืองจากพระสันตะปาปามาเยอืนถึง 2 ท่าน ซ่ึงโป๊ปจอหน์ปอลท่ี 2 เคยเสด็จมาเยือ่เม่ือปี 
ค.ศ.1990 และ โป๊ปเบเนดิกตท่ี์ 14 มาเยอืนเม่ือปี ค.ศ. 2010 และไดม้อบกหุลาบสีทอง หรือ โกลเดน้
โรส (Golden Rose) สัญลกัษณ์แห่งความศกัด์ิสิทธ์ิไว ้ณ โบสถแ์ห่งน้ี จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  
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จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้ำนป๊อปอำย (Popeye Village) อ านวยการสร้างมาจากบริษทั Walt Disney 
และ Paramount Pictures ตดัสินใจท่ีจะสร้างภาพยนตร์ป๊อปอายในเวอร์ชัน่คนแสดง พวกเขาได้
จ าลองหมู่บา้น Sweethaven Village ในการ์ตูนใหก้ลายเป็นของจริงท่ีบริเวณอ่าวจอดเรือทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะมอลตา โดยไดเ้ร่ิมท าการสร้างตั้งแต่ปี 1979 ถูกออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวเดนมาร์ก ฮนัส์ มงัค ์แฮนเซน ใชค้นก่อสร้างกวา่ 165 คน ในเวลาประมาณ 7 เดือน หมู่บา้นมี
ลกัษณะเป็นบา้นไมสี้สันสดใส ไมห้ลายพนัแผน่น าเขา้จากประเทศเนเธอแลนด ์หลงัคาน าเขา้จาก
ประเทศแคนาดา ใชสี้ทาบา้นถึงสองพนัแกลลอนดว้ยกนั และยงัมีการสร้างเข่ือนรอบๆหมู่บา้นเพื่อ
ป้องกนัคล่ืนสูงท่ีอาจรบกวนในซีนหนงั ผูแ้สดงเป็นป๊อปอายในสมยันั้นคือ โรบิน วิลเลียมส์ ทาง 
Walt Disney และ Paramount Pictures ลงทุนทุ่มเทกบัการสร้างหมู่บา้นป๊อปอายมาก แต่หลงัจาก
หนงัฉายก็เหมือนจะไม่ไดเ้งินทุนคืน อยา่งไรก็ตามหมู่บา้นแห่งน้ีไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดให้
นกัท่องเท่ียวเขา้ชมในปัจจุบนั   
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ค ่ำ                     รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั EXCELSIOR GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว  

วนัที่  (10)  วลัเลตตำ - ถ ำ้บลูกรอตโต้ - เอมดิน่ำ – วลัเลตตำ  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านล่องเรือชมทศันียภาพความสวยงามของเกาะมอลตา้ น าท่านชมถ ำ้บลูกรอตโต(Blue 

Grotto) แห่งเกาะมอลตา้ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัหน้ำผำดิงลี (Dingli Cliff) อีกหน่ึงผางามแห่ง
เกาะมอลตา้ (การล่องเรือข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษทัฯ จะจดั
กิจกรรมอ่ืนทดแทน) 

 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอมดิน่ำ (Mdina) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 นาที) เป็นเมืองเก่า

โบราณ เมืองน้ีถูกสร้างข้ึนเม่ือประมาณปลายยคุส าริดในช่วง 1500 – 1000 ปีก่อนคริสตกาล  เมือง
เอมดินาเป็นเมืองหลวงเก่าของมอลตาในสมยัยคุกลาง (Medieval) ตั้งอยูใ่จกลางของเกาะมอลตา มี
ก าแพงเมืองลอ้มรอบและตั้งอยูบ่นท่ีสูงประมาณ 150 เมตร หรือ 500 ฟุตจากระดบัน ้าทะเล  เอมดิ
นาเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีก าแพงเมืองเก่าจากยคุกลางท่ีเห็นชดัท่ีสุดในโลก เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมี
ขนาดเลก็ มีความเงียบสงบและไม่ค่อยมีการเดินทางสัญจรเขา้ออกเมืองน้ีมากเท่าไร เมืองเอมดินา
จึงไดรั้บการขนานนามอีก  ช่ือหน่ึงโดยคนท่ีอาศยัอยูแ่ละผูไ้ปเยอืนวา่ “เมืองแห่งความเงียบ (The 
Silent City) ในสมยัท่ีเอมดินาเป็นเมืองหลวงของมอลตา เมืองน้ีเป็นท่ีตั้งของส านกัสงฆ ์โบสถแ์ละ
ท่ีท าการต่างๆ และในสมยัท่ีโรมนัเขา้ครองมอลตา ผูว้า่การของโรมนั (Roman Governor) ไดส้ร้าง
ท่ีอยูใ่นเมืองน้ี และมีการกล่าวขานกนัวา่สาวกเซนตพ์อลเคยมาอาศยัอยูท่ี่เมืองน้ีหลงัจากท่ีเรือล่มท่ี
เกาะมอลตาดว้ย  ในปัจจุบนั เมืองเอมดินาเป็นเมืองส าหรับอยูอ่าศยัเท่านั้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็น
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บา้นของตระกูลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของชาวมอลติส  ท่ีเมืองเอมดินามีโบสถท่ี์สวยงามมากตั้งอยูก่ลางเมือง
ท่ีช่ือวา่ โบสถใ์หญ่แห่งเอมดิน่า (The Mdina Cathedral) น าท่านชมประตูเมืองหลกั (The Main 
Gate) ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1724 มีลกัษณะเป็นประตูโคง้ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุบาโรค ใครก็ตามท่ี
ไดเ้ขา้ไปในเมืองเอมดินาจะมีความรู้สึกเหมือนกลบัเขา้ไปอยูใ่นยคุกลาง ถนนในเมืองจะมีขนาด
แคบมาก เป็นตรอกและซอยเลก็ๆ ลดัเลาะไปตามมุมต่างๆ ของเมือง บา้นเรือนจะมีสีเดียวกนัหรือ
คลา้ยกนัทั้งหมด คือ สีน ้าตาลหรือน ้าตาลอ่อน นอกจากจะเป็นบา้นอาศยัแลว้ ยงัมีร้านขายของท่ี
ระลึก ร้านอาหารอยูบ่า้ง แต่ท่ีโดดเด่นคือร้านขายเคร่ืองแกว้ของเอมดินา (Mdina Glass) ก่อนเขา้
ประตูเมืองจะมีรถมา้ท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม ซ่ึงจดัไวส้ าหรับบริการนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย เชิญท่าน
อิสระเดินเล่นตามอธัยาศยัจนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 

 
16.00 น.  น าท่านเดินทางกลบัสู่สนำมบินวัลเลตตำ (ระยะทำงประมำณ 15 กโิลเมตร ใช้เวลำ 20 นำที)  
19.55 น. ออกเดินทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสำยกำรบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 1372  

วนัที่  (11)     สนำมบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
00.15 น.           เดินทางถึงสนำมบินอสิตัลบูล (แวะเปล่ียนเคร่ือง)  
01.55 น.           เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 068  
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณท่ีใช้บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรับใช้ท่ำนในคร้ังต่อไป *** 
                                      ************************************************ 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 
เด็กต ่ำกว่ำ 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมำกกว่ำ 
7 ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ำกว่ำ 7ปี 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ำยเพิม่ 

15 – 25 มีนำคม 2566 199,900 199,900 190,900 185,900 30,000 

3 – 13 พฤษภำคม 2566 199,900 199,900 190,900 185,900 30,000 

31 พฤษภำคม – 10 มิถุนำยน 2566 199,900 199,900 190,900 185,900 30,000 

 

** รำคำนีเ้ป็นรำคำทัวร์ตั้งแต่  15 ท่ำนขึน้ไป ** 
** หำกต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม หรือทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 

** ทา่นใดทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัรก์่อน มิเชน่น้ันทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีอ่อกตั๋วไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยันเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 
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 วันละ 2 ยูโร / ท่ำน / วัน  
9. พนักงงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พกั 
10. น ้ำด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่ำน 
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อตัรำนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

กำรจองและกำรช ำระ  
a. กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 50,000 บำท ภำยใน 3 วัน  นับวันจำกวันจอง 
b. จำกวันจองและช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำง 14 วัน 
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสือเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน   

หมำยเหตุ 
*** กรณีวีซ่ำยังไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่ำทัวร์ท้ังหมดก่อนตำมก ำหนด 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน แต่หำกวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดกต็ำม  
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ให้ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช่จ่ำยท่ีเกดิขึน้จริงเท่ำนั้น 

*** หำกท่ำนจองและส่งเอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศล่ำช้ำ ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำรกำรบิน  
และผลของวีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดท้ังหมด 

 
กำรยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (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  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

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

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

 
ขอ้มูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วน

ต่างของสายการบิน และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัท มาสามรถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลิกการเดนิทาง ไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
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 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นเอกสิทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่ำน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ำน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรจำกตัวแทนย่ืนให้กับท่ำน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้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 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 


