
อาศรมศิล

 

ลป์สญัจร Sicilyy , ITALY 

อาศ

SI

SICILY

ศรมศิลป์สญั

CIL

Y, TRINA

 

ญจร 

LY 

AKRIA 

Pagge 1 of 17 

 



อาศรมศิล

 

สามเหลี

(Trinak

เป็นจดุ

เอเชยี” 

อิ

ลป์สญัจร Sicily

เท่ียวชมดนิ

ลี่ยมทองคาํ

kria) ซ่ึงไดม้

บรรจบกนั

 ทวีปยโุรป 

อิตาลีภาคเ

y , ITALY 

ดิ

นแดน 

าสามมมุโล

มาจากการ

ของโบราณ

 และทวีปอั

หนอื มสีตา

เก

Anci

ดินแดน “

ท่ีไดร้บักา

ลก“ หรือ

เป็นสถานที

ณราชอารย

ฟัริกา 

างค ์อิตาลีภ

กา่แก ่ถมท

ient – c

“ไตรโลก

11 วนั 8 คืน

 

ารเรียกขาน

อีกนยัหนึง่

ท่ีตัง้ท่ีอยู่ใน

ธรรม 3 ก

ภาคใต ้มวิีญ

ทบั ซบัซอ้น

complex

กยพสธุา

นในหมูอ่ารย

คือ “ดนิ

นจดุกึ่งกลา

กระแส ทัง้จา

ญญาณ ซิซิ

น ทรงเสน

x – sedu

า”  

ยชนโบราณ

แดนแห่งพร

งทะเลเมดเิ

ากทวีปเอเชี

ซิลี มรีากฐ

น่ห ์

uctive

Pag

ณว่า “

ระแมธ่รณีส

ตอรเ์รเนยีน

ชยีในนามข

 

านทกุอย่าง

ge 2 of 17 

ดนิแดน

สามขา” 

น ท่ีถือ

อง “อนุ

 

ง 



อาศรมศิล

 

 
ประวั

ดว้ยค

ของ

ศิลปวฒั

กรีก 

ทอด

ประเท

ยโุรป

ผลไม ้ร

ปัจจบุั

ลป์สญัจร Sicily

  การ

วตัศิาสตรข์

ความคิดว่า

งตวัเองไวถ้

ฒนธรรมจ

 โรมนั อาห

ดทางประวตัิ

ทศท่ีหลากห

ป ท่ียงัคกุร ุ่

รวมทัง้ “กา

บนั ลว้นเป็น

y , ITALY 

รเดนิทางท่อ

ของอารยธร

าจะมายึดเก

ถาวร ซ่ึงก็ไ

ากอารยธร

รบั นอรม์นั

ตศิาสตรส์งั

หลายและง

ร ุ่นอยู่ เนนิเข

ารครวั” ทอ้

นภาพรวมที

วนัเดนิทา

องเที่ยวไปใ

รรมโลกโบร

าะกลางทะเ

ไมเ่คยมีใคร

รรมโลกโบร

น สเปน ตา่

งคมท่ีสาํคญั

งดงามของต

ขาสลบัสลา้

องถ่ิน ท่ีเป็น

ท่ีมเีสนห่ข์อ

สามท

าง 23 พฤษ

น “ซิซิลี” เห

ราณ ท่ีผูป้ก

เลเมดเิตอร์

รทาํสาํเร็จดั

ราณท่ีร ุ่มร

างพากนัมา

ญ ประชนัขั

ตวัเกาะ ไมว่

างท่ีเขยีวชอ

นสมบตัอินั

อง “ซิซิลี” ย

ทวีปนีเ้สมอเ

 

 

 

 

 

 

ษภาคม ถึง

หมอืนเดนิท

กครองชนช

รเ์รเนยีน แห

ดงัว่า ตา่งม

วยเกือบทกุ

ท้ิงร่องรอย

ขนัแขง่กนัอย

ว่าจะเป็นภเู

อ ุ่มไปดว้ย ส

นลํา้คา่ของ 

ยากท่ีจะหาส

เหมอืน 

ง 2 มถินุาย

ทางท่องเท่ีย

ชาตติา่ง ๆ 

ห่งนี ้เป็นฐา

มาแลว้ก็ตอ้ง

กกระแส ไม่

ยของตวัเอง

ยู่ทา่มกลาง

ขาไฟ “เอต

สวนอง ุน่ ส

ชาวเมอืง แ

สถานที่ใดใน

ยน 2562  

Pag

ยวไปในหน้

 ตา่งผา่นท

านท่ีมัน่อนัส

งจากไป ดงั

มว่าจะเป็น ฟี

งไวเ้ป็นมรด

งทิวทศันแ์ล

นา่” ท่ีสงูท่ี

สวนมะกอก 

และนกัท่อง

นสามมมุโล

 

ge 3 of 17 

 
า้

ทางมา

สาํคญั

งนัน้ 

ฟีนเีชยีน 

ดกตก

ละภมูิ

ท่ีสดุใน

 สวน

เท่ียวใน

ลกของ



อาศรมศิล

 

19.00 

21.45 

04.10 

06.45 

08.10 

 

เท่ียง 

ลป์สญัจร Sicily

น.  พบก

เคาน

น.   ออก

น.   เดิน

น.  ออก

มุง่ห

น.  ถึงส

แห่ง

เมอื

แห่ง

ตวัเก

 รบัป

y , ITALY 

ว

B

กนัท่ีสนามบิ

นเ์ตอร ์U  ส

กเดนิทางโดย

ทางถึงสนาม

กเดนิทางตอ่

หนา้ส ูส่นามบิ

สนามบิน CA

งแควน้ ซิซิล ี

ง “คาตาเนี

งชาตภิเูขาไฟ 

กาะ SICILY 

ประทานอาห

วนัพฤหสับดี

BANGKOK –

นสวุรรณภมูิ

ายการบินเต

ยเที่ยวบินท่ี T

วนัศกุรท่ี์ 

มบิน กรงุอิส

ดว้ยเคร่ืองบิ

บิน เมอืง CA

ATANIA FO

  

นยี” (CATA

 ETNA ถือ

ารกลางวนั 

ดท่ีี 23 พฤษ

– ISTALBUL

ม ิ ผูโ้ดยสาร

ตอรก์ิส แอรไ์

TK 65 

 24 พฤษภา

CATANIA 

สตนับลู ประเ

บินสายการบิ

ATANIA บนเก

ONTANAROS

ANIA) ท่ีตั้

อเป็นเมอืงทา่

  

ภาคม 2562

L - CATANIA

รขาออก ชัน้ 

ไลน ์

าคม 2562 

 

เทศตรุกี เขา้

บินเตอรก์ิส 

กาะ SICILY 

SSA เมอืง “

ตัง้อยู่ริมทะเล

าเรือ ท่ีสาํคญั

2 

A 

4  ประตทูาง

าพกัยงัหอ้งพ

แอรไ์ลน ์ เท่ี

“คาตาเนยี” 

ลบริเวณเขตร

ญท่ีสดุทางด้

Pag

งเขา้ 10 

พกัผูโ้ดยสาร

ทยวบินท่ี TK

CATANIA 

รอบนอกขอ

ดา้นทิศตะวนั

 

ge 4 of 17 

รผา่น 

K 1393 

เมอืงเอก

งอทุยาน

ออกของ



อาศรมศิลป์สญัจร Sicily , ITALY 

Page 5 of 17 
 

 นาํท่านเดนิเลน่บริเวณ จตรุสัปิอซัซาเดลดโูอโม เขา้ชม Duomo de Catania หรือ วิหาร

กาตาเนยี ท่ีสรา้งขึน้บนพ้ืนทีข่องหอ้งอาบนํา้โรมนัดัง้เดมิ ว่ากนัว่าเป็นท่ีซ่ึง อกาธา

พลีชพีในศตวรรษท่ี 3 ปัจจบุนัยงัมีเสาโรมนัดัง้เดิมและชิน้สว่นของโบสถน์อรม์นัซ่ึง

สรา้งขึน้ท่ีนีใ่นศตวรรษท่ี 11 อาสนวิหารนีไ้ดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในตวัอย่างทีด่ท่ีีสดุของ

สถาปัตยกรรมบาโรก  และ เดินในเขตเมืองเกา่ท่ีไดเ้ห็นถึงวิถีชวิีตของผูค้นคาตาเนยี 

 รบัปะทานอาหารคํา่  

ท่ีพกั NH Catania Parco delgi Aragonesi , Catania หรือเทียบเทา่ 

วนัเสารท่ี์ 25 พฤษภาคม 2562 

CATANIA - SIRACUSA - NOTO - CATANIA 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

หลงัจากนัน้ออกเดนิทางลดัเลาะเลียบชายทะเล IONIAN SEA ชายฝัง่ดา้นตะวนัออก

ของซิซิลี มุง่หนา้สู ่เมอืง “ซีราคซูา” (SIRACUSA) 

“ซึราคซูา” (SIRACUSA) ถือเป็นเมอืงโบราณในสมยักรีกท่ีเกา่แกท่ี่สดุ และถือเป็น

นครรฐัท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ในซิซิลี ถือกาํเนดิขึน้มาตัง้แต ่ 733 ปีกอ่นค.ศ. โดยกลุม่ผูอ้พยพ

ชาวกรีกท่ีมาจาก CORINTH สถานท่ีตัง้ของนครรัฐแห่งนี ้ ถือเป็นจดุยทุธศาสตรแ์ละท่ีมัน่อนั

สมบรูณแ์บบสงูสดุของการเป็นสถานทีางการคา้ในโลกโบราณ ในสมยักรีก-โรมนั 

SIRACUSA มคีวามสาํคญัพอๆ กนักบักรงุเอเธนสแ์ละกรงุโรม ผา่นยคุร ุ่งเรืองสงูสดุและ

ตอ่เนือ่งยาวนานท่ีสดุกว่านครรฐัใดๆในซิซิลี หรือแมบ้นแผน่ดนิใหญ่ทวีปยโุรปเอง เป็นบา้น

เกิดของบคุคลสาํคญัหลายคนท่ีเป็นที่ร ูจ้กักนัดีในโลกโบราณ หนึง่ในนัน้คือ “อะคึเมดีส” 

(ARCHIMEDES) 

เท่ียวชมบริเวณตวัเกาะ “ออรที์เจีย” (ORTYGIA) สว่นท่ีเคยเป็นท่ีตัง้ของนครรัฐ

โบราณ ท่ีเป็นเกาะเล็กๆแยกออกจากแผน่ดินเกาะใหญ่ของซิซิลดีว้ยบริเวณชอ่งแคบเล็กๆท่ี

เรียกว่า “ดารเ์ซนา” (DARSENA) ชมการตดิตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของยโุรป และชม

มหาวิหารประจาํเมอืงท่ีรกัษาความสืบเนือ่งทางสถาปัตยกรรมโบราณหลากหลายยคุสมยัท่ี

สืบทอดอยู่ในตวัอาคารเดียวกนั 

เท่ียวชมหลมุขดุคน้ทางโบราณคดขีองตวัเมืองเก่า SIRACUSA ท่ีมทีัง้ โรงละครกรีก

โบราณ โรงมหรสพโรมนั (AMPHITHEATRE) และถํา้ใบหขูอง DIONISUS  
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ของมนษุยชา

 ETNA แห

Pag

มาเท่ียวยงัเก

นชัน้สงู 

ายปลายทาง

หนึง่ในยคุตน้

 300 กอ่น

กรีกโบราณที

ขาไฟ ETNA 

ามลงตวัสงูส ุ

กหลากหลาย

ยหนา้มาร่วม

SAPIENZA) 

กรุ่นรอการร

งโลก ท่ีมอิีท

ฒนธรรม คว

าติ 

ห่งนีเ้ป็นมรด
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กาะ ซิซิล ี

เจา้นาย 

งและหรือ 

นของการ

ค.ศ. ถือ

ท่ีกระจดั

เป็นฉาก

สดุท่ีทาํให้

ยนครรฐั

มงานการ

 

ซ่ึงตัง้อยู่

ระเบิดอยู่

ทธิพลตอ่

วามท่ีเป็น

องคก์าร 

ดกทัง้ทาง
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ลป์สญัจร Sicily

นาํท

เป็นรถจ๊ีบขึน้

บรรยากาศท

พ้ืนผวิโลกพ

เป็นยอดภเูข

เหตกุารณก์

เดยีวของยโุร

สภาพภมูอิา

เดนิทางกลบั

รบัประทานอ

ท่ีพกั UNA

TAORM

เชา้ รบัป

หลงั

เกิดจากภเูขา

y , ITALY 

ท่านขึน้รถกร

นสูย่อดเขาที่

ท่ีผสมปนเปก

ระจนัทรบ์นพ

ขาไฟหนึง่เดยี

การระเบิดขอ

รปบนยอดภู

ากาศ) 

บเขา้ส ูท่ี่พกัท่ี

อาหารคํา่  

A Hotel NAX

MINA – VILL

ประทานอาห

งจากกนัน้ออ

าไฟ “เอตนา

ระเชา้ส ูส่ถานี

ทีค่วามสงูระด

กนัระหว่าง ไ

พ้ืนพิภพท่ีคล

ยวในยโุรปทีม่ี

งภเูขาไฟลกู

ภเูขาไฟแห่งนี้

ท่ีเมือง TAOR

XOS Beach S

วนัจนัทรท่ี์

LA DI CASA

ารเชา้ ณ หอ้

อกเดนิทางผา่

” (ETNA) มุ่

สงูสดุท่ีควา

ดบั 3,000 

ไฟ ความรอ้

ละเคลา้อยู่ใน

มหิีมะปกคลมุ

นีใ้นปีค.ศ. 2

น ้ (การเท่ียว

RMINA 

Sicilia , Taorm

ที 27 พฤษภา

ALE – PIAZ

องอาหารในโ

านภมูปิระเท

งุหนา้สูช่ายฝ

มสงู 2,50

 เมตรจากร

อนระอ ุนํา้แข็

นสถานท่ีเดยี

มตลอดเวลา

2006 และอ

วชมภเูขาไฟ 

mina หรือเที

าคม 2562 

ZZA ARMER

โรงแรม 

ทศ ท่ีอดุมไ

ฝัง่ทะเลดา้นต

0 เมตร จ

ระดบันํา้ทะเล

ข็ง ความเย็น

วกนัแตต่า่งมิ

า 9 ถึง 10 

อาจโชคดไีดส้ั

เอตนา อาจ

ยบเทา่ 

 

RINA - AGR

ไปดว้ยความ

ตะวนัตก แล

Pag

จากนัน้เปล่ีย

ล เพ่ือชมทิว

น และภมูปิระ

มิต ิ บนยอด

 เดือนของปี

มัผสักาํแพง

จเปลี่ยนแปล

RIGENTO 

มงามทางธร

ะตะวนัตกเฉี
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นพาหนะ

วทศันแ์ละ

ะเทศแบบ

ดเขาสงูท่ี

 ชมภาพ

หิมะหนึ่ง

ลงไดต้าม

รมชาตท่ีิ

ยงใต ้
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ลป์สญัจร Sicily

เดิน

ตกแตง่ประด

ไดใ้นปัจจบุนั

เท่ียง รบัป

ออก

อเมรีนา”  (P

รบัประทานอ

ท่ีพกั Scal

เชา้ รบัป

หลงั

TEMPLES) 

y , ITALY 

ทางเขา้ชม 

ดบัประดา พ้ื

น 

ประทานอาห

กเดนิทางตอ่

PIAZZA AME

อาหารคํา่  

la Dei Turchi

AGRIGEN

ประทานอาห

งจากนัน้ออก

ซ่ึงเป็นกลุม่

คฤหาสนโ์รม

พ้ืนและผนงัด้

ารกลางวนั 

เขา้ส ูศ่นูยก์ล

ERINA) แลว้

i Resort  , Ag

วนัองัคารที

NTO – SCA

ารเชา้ ณ หอ้

กเดนิทางไปเท

มโบราณสถา

มนัโบราณ 

ดว้ย ผลึกหิน

  

ลางทางกายภ

วเขา้ส ูท่ี่พกั เมื

grigento หรือ

ท่ี 28 พฤษภ

ALA DI TUR

องอาหารในโ

ท่ียวชม “

านบนยอดเนิ

“VILLA RO

นสีโมเสค ท่ีมี

ภาพของตวัเ

มอืง AGRIGE

อเทียบเทา่ 

ภาคม 2562 

RCHI – AGR

โรงแรม 

หบุผามหาวิ

นเปรียบเสมื

OMANA DI 

มคี่าท่ีสดุในโล

เกาะซิซิลี เพ่ื

ENTOi 

 

RIGENTO 

หาร” (TH

มอืนเชงิเทินธ

Pag

 CASALE” 

ลกโบราณทีส่ื

พ่ือชมเมอืง “

HE VALLE

ธรรมชาตขิอ
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 ท่ีมกีาร

สืบคน้พบ

“เพียซซ่า 

 

EY OF 

งนครรฐั



อาศรมศิล

 

ลป์สญัจร Sicily

ท่ีเคยเจริญร

โบราณ ท่ี P

“เมืองมนษุย

AKRAGAS 

โลกทางวฒัน

ชมวิ

HERA) วิห

วิหารแห่งนี ้

เท่ียง  รบัป

หลงั

เดนิทางไปเดิ

“บนัไดเตอร์

เย็น กลบัเขา้

รบัประทานอ

ท่ีพกั Scal

 

y , ITALY 

รุ่งเรืองถึงขดี

PINDAR มหา

ยส์ดุงดงาม”

แห่งนีท่ี้เราร ู้

นธรรมโดยอ

วิหารคอนคอ

หารเฮอรคิ์วลิ

 ถือเป็นกลุม่

ประทานอาห

งอาหารกลา

ดนิเลน่ชมทิว

ก์” (SCALA 

าสูท่ี่พกัท่ี AG

อาหารคํา่  

la Dei Turchi

ดสดุในการเป็

ากวีเอกของก

 (THE M

ูจ้กักนัในนาม

องคก์าร UN

อรเ์ดยี (TEM

ลสิ (TEMPL

มโบราณสถา

ารกลางวนั 

งวนั เท่ียว

วทศันช์ายฝัง่

 DI TURCHI

GRIGENTO  

i Resort  , Ag

ป็นตวัแทนใน

กรีกกลา่วถึง

MOST BEAU

มชือ่เมอืงปัจ

NESCO เมือ่ปี

MPLE OF 

LE OF HER

น กรีก-โรมั

  

วชมหบุผามห

งทะเลดา้นใตข้

I)  

 

grigento หรือ

นประวตัศิาส

งเมือง AKRA

UTIFUL OF

จจบุนัว่า AGR

ป ค.ศ. 1997

CONCORD

RCULES) โบ

นั ท่ีสมบรูณ

หาวิหารเพ่ิม

ข้องตวัเกาะบ

อเทียบเทา่ 

สตรข์องอารย

AGAS แห่งนี้

F MORTAL

RIGENTO ได

7 

DIA) วิหารเ

บราณสถาน

ณท่ี์สดุแห่งหนึ

เตมิ ไดเ้วล

บริเวณท่ีเรีย

Page

ยธรรมกรีก

นีท่ี้เขาไดม้าเห็

L CITIES) 

ดถ้กูบนัทึกเป็

ฮร่า (TEMP

ทัง้กลุ่มในหบุ

นึง่ของทวีปย

ลาพอสมควร

ยกกนัว่า 
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-โรมนั

ห็นว่าเป็น 

ปัจจบุัน 

ป็นมรดก

PLE OF 

บผามหา

ยโุรป 

ร ออก
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ลป์สญัจร Sicily

เชา้ รบัป

เดิน

ทางผา่นชมทิ

สมบรูณ ์ทัง้

ประปรายไป

ลีว่า เป็น “อั

เท่ียง รบัป

ออก

ตะวนัตก ท่ีม

กลางท่ีไดร้บั

SICILY 

เดนิทางกลบั

รบัประทานอ

ท่ีพกั Reso

y , ITALY 

ประทานอาห

ทางมุง่หนา้ขึ

ทิวทศันช์นบ

งหบุเขา VA

ปดว้ยสวนผล

อฟัริกาแห่งซิ

ประทานอาห

กเดนิทางตอ่ไ

มองเห็นแผน่

บการอนรุกัษ

บเขา้ส ูท่ี่พกัท่ี

อาหารคํา่  

ort Venere d

วนัพธุท่ี 2

AGRI

ารเชา้ ณ หอ้

ขึน้เหนอื ต

บททางตอนใน

L DI MAZA

ลไมห้ลากหล

ซิลี” (AFRIC

ารกลางวนั 

ไปยงัหมูบ่า้น

นดนิตอนในข

ษร์กัษาบรรย

ท่ีเมือง Erice 

i Erice Hotel

29 พฤษภาค

IGENTO - E

องอาหารในโ

ตามเสน้ทางเ

นของแผน่ดนิ

ARA ท่ีเต็มไป

ลายพนัธ ์ ผูค้

CAN SICILY)

  

น “เอรีเซ่”  (

องตวัเกาะแล

ยากาศในสมั

l&Spa , Erice

คม 2562 

ERCEI 

โรงแรม 

เลียบชายฝัง่

นดา้นตะวนัต

ปดว้ยไร่อง ุน่ 

คนตา่งขนาน

 

ERICE) ซ่ึงตั้

ละทอ้งทะเลสี

ยัโบราณของ

e หรือเทียบเ

ทะเลเมดิเตอ

ตกท่ีเต็มไปดว้

 และ หบุเขา

นนามใหด้นิแ

ตัง้อยู่บนยอด

สีนํา้เงนิเขม้ ถื

งตวัเองไวไ้ด ้

เทา่  

Page

อรเ์รเนยีน 

ว้ยหบุเขาท่ีอ

า MONTI SI

ดนแถบนีข้อ

ดเนนิ ERICE 

ถือเป็นหมูบ่า้

ดอ้ย่างดีท่ีสดุ
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ออกเดนิ

อดุม

ICANI ท่ี

องเกาะซิซิ

 ริมทะเล

านสมยั

ดของ 
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เชา้ รบัประท

หลงั

ชมม

สถาปัตยกร

NORMAN ตั้

ดว้ยผลึกหิน

เร่ืองราวในพ

(CLOISTERS

ลวดลายแบ

รบัประทานอ

หลงั

ท่ีตัง้อยู่กน้อ

ธรรมชาติอ

y , ITALY 

ว

ทานอาหารเช

งรบัประทาน

มหาวิหารเกา่

รรม ท่ีไดร้บัก

ตัง้แตส่มยัศต

นสีโมเสคตาม

พระคริสตธ์ร

S) มเีสาหินเรี

บอาหรบัท่ีง

อาหารกลาง

งจากนัน้ออก

อ่าววงโคง้ขน

ย่างงดงาม 

วนัพฤหสับดี

ERICE – M

ชา้ ณ หอ้งอา

นอาหารเชา้แล

าแกป่ระจาํเมื

การยกย่องว

ตวรรษท่ี 12

มธรรมชาตหิ

รรมทัง้คมัภรี

รียงรายอยูถึ่

ดงามเที่ยง 

งวนั  

กเดนิทางสูเ่มื

นาดใหญ่ท่ีมีป

ดงั “เกอเธ”่ 

ดท่ีี 30 พฤษ

MOREALE -

าหารในโรงแ

ลว้ เดินทางไ

มือง “มอนเร

วา่เป็นเพชรนํ้

2 ท่ีมีจดุเดน่เ

หลากสีสนั ต

รพ์นัธะสญัญ

ถึง 228 คู่ แ

มือง ปาแลรโ์

ปลายแหลมด

 กลา่วไวว่้า เ

ภาคม 2562

- PALERMO

แรม 

ไปชมเมอืง “

อาเล” ซ่ึงถือ

นํา้เอกของสถ

ป็นเอกลกัษณ

ตามแบบศิลป

ญาเกา่ และพั

แตล่ะตน้ประ

ม เมอืงหลว

ดา้นหนึง่โอบ

เป็นแหลมท่ีส

2 

O 

มอนเรอาเล”

อเป็นอญัมณี

ถาปัตยกรรม

ณใ์นงานประ

ปกรรม “ไบแ

พนัธะสญัญาใ

ดบัประดาดว้

ง เมอืงทา่สาํ

ลอ้มตวัเมือง

สวยท่ีสดุในโล

Page

” (MONREA

ณีลํา้ค่าทาง

ม แบบ ARAB

ะดบัประดาต

ซนไทน”์ ท่ีเล

ใหม ่ชมระเบี

วยโมเสคตาม

าคญัท่ีสดุขอ

งไวใ้นออ้มกอ

ลก 
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ALE)  

 

BO-

ตกแตง่

ลา่

บียงคด 

ม

อง   ซิซิลี 

อดของ
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ลป์สญัจร Sicily

รบัปะทานอา

ท่ีพกั NH 

เชา้ รบัป

y , ITALY 

าหารคํา่  

 Palermo Ho

ประทานอาห

otel , Palermo

วนัศกุรท่ี์ 

ารเชา้ ณ หอ้

o หรือเทียบเ

 31 พฤษภา

PALERMO

องอาหารในโ

ทา่ 

าคม 2562 

O 

โรงแรม 
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ลป์สญัจร Sicily

เขา้ช

ซิลี ท่ีมคีวาม

เปรียบเสมอื

เคลื่อนผา่นก

รบัป

เดิน

งานปูนป้ันส

คน 

รบัปะทานอา

ท่ีพกั NH 

เชา้ รบัป

 หลงั

y , ITALY 

ชมมหาวิหาร

มตระการตา

อนเป็นการบนั

กาลเวลาและ

ประทานอาห

เลน่ชมเมืองโ

สงา่งามลํา้ค่า

าหารคํา่ ณ 

 Palermo Ho

PALERM

ประทานอาห

งรบัประทาน

รประจาํเมือง

ในวิจิตรศิลป

นัทึกประวตัศิ

ะยคุสมยัตา่ง

ารกลางวนั 

โบราณตามซ

าและรา้นรวง

ภตัตาคาร · 

otel , Palermo

วนัเสารที์

MO – CEFA

ารเชา้ ณ หอ้

นอาหารเชา้แล

ง ปาแลรโ์ม 

ป์ทกุดา้น บน

ศาสตรศิ์ลป์

ง ๆมาเกือบพ

 

ซอกตามมมุ

งท่ีทาํการคา้

 

o หรือเทียบเ

ท่ี 1 มถินุาย

ALU - ISTA

องอาหารในโ

ลว้ เดินทางไ

ซ่ึงถือเป็นมห

นพ้ืนท่ีของตวั

ของยคุสมยั

พนัปี 

ตา่ง ๆของจ

าสืบเนือ่งมาอ

ทา่ 

น 2562 

ALBUL - BA

โรงแรม 

ไปชมเมอืง “

หาวิหารหลว

วัอาคารที่มีข

ตา่ง ๆท่ีม

จตรุสัเล็กจต

อย่างยาวนา

ANGKOK 

เซฟาล”ู (CE

Page

วงท่ีสาํคัญท่ี

ขนาดใหญ่โต

มหาวิหารแห่ง

ตรุสันอ้ยท่ีเต็

นเป็นหลายช

EFALU) 
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สดุของซิ

ตมหึมา ที่

งนีม้ีชวิีต

ตมไปดว้ย

ชัว่อายุ
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เมือ

พ่ีเมอืงนอ้งก

สมควรออก

เท่ียง 

หลงั

เดนิทางสู่สน

17.00 น. 

19.45 น. 

22.55 น. 

01.25 น. 

15.00 น. 

สนใจร่ว

อตัรา

______

อตัรา

y , ITALY 

ง “เซฟาล”ู (

กบั เมืองมอน

กเดินทางไป S

รบัประท

งอาหารกลา

นามบิน CAT

ถึงสนาม

เดินทาง

กรงุอิสต

เดินทาง

ผา่น 

ออกเดนิ

ไลน ์เท่ีย

เดินทาง

วมเดินทางตดิ

าค่าบรกิาร

_________________

าค่าบรกิาร

(CEFALU) เมื

นเรอาเล แล

Sicily Outlet V

ทานอาหารก

งวนัใหท้่านไ

TANIA FONT

มบิน CATAN

งดว้ย สายกา

ตนับลู ประเท

งถึงสนามบิน

วนัอาทิตย

นทางตอ่มุง่ห

ยวบินท่ี TK 6

งกลบัถึงกรงุ

…………

ดตอ่ คณุภา

ร ท่านละ 1

_________________

ร ท่านละ 1

มืองเกา่ตัง้อ

ะ เมอืงปาแล

Village 

กลางวนั  

ดเ้ดนิเลน่ท่ี 

TANAROSSA

NIA FONTAN

ารบินเตอรกิ์

ทศตรุกี 

น กรงุอิสตนับ

ยท์ี ่2 มถินุา

BANGKOK

หนา้สู ่กรงุเท

68 

งเทพมหานค

……………………

ณมุาศ ชเยน

 

130,000 

_________________

150,000 

ยู่ริมทะเลทะ

ลรโ์ม ท่ีสรา้ง

Sicily Out

A เมอืง “คาต

NAROSSA เม

กิส แอรไ์ลน ์เ

บลู ประเทศต

ยน 2562 

K 

ทพมหานครฯ

รฯ โดยสวสั

……………. 

นทร ์(โท) โทร

 บาท  (พกั

_________________

 บาท  (พกั

เลเมดเิตอรเ์

งขึน้มาพรอ้ม

tlet Village 

ตาเนยี 

มอืง “คาตาเ

เท่ียวบินท่ี TK

ตรุกี เขา้พกัย

ฯ ดว้ย สายก

ดภิาพ 

ร 081-915

กหอ้งละ 2

_________________

กหอ้งละ 1

Page

รเนยีน ถือเป็

มๆกนั  ไดเ้วล

หลงัจากนั้

เนยี”  

K 1396 มุง่

ยงัหอ้งพกัผู้

การบินเตอร์

5-8815 

2 ท่าน) 

_______ 

1 ท่าน) 
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ป็นเมือง

ลาตาม

ัน้นาํทา่น

งหนา้ส ู ่

ผูโ้ดยสาร

กิส แอร์
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อตัราค่าบรกิารรวม. 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ า 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม ตามท่ีระบใุนการการหรือเทียบเทา่ 

4. ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามการ 

6. ค่า Visa Schengen 

(กรณีทา่นท่ีม ีVisa Schengen ท่ีมอีายกุารใชง้านเหลือและสามารถเขา้ออกประเทศอิตาลีได ้จะมี

สว่นลดท่านละ 2,200 บาท) 

7. ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท สาํหรบัทา่นท่ีอายรุะหว่าง 1 – 75 ปีบริบรูณ ์

วงเงนิทา่นละ 750,000 บาท สาํหรบัทา่นท่ีอายรุะหว่าง 76 – 80 ปีบริบรูณ ์

8. ค่ามคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทย ดแูลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถ 

11 รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็นหรือเพ่ือความเหมาะสม 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธ์ิดงักลา่ว จะยึดถือและคาํนงึถึง

ผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 

12 กรณีท่ีผูเ้ดนิทางถกูปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย  และ/หรือ 

ตา่งประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ ไมว่่าเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่

คืนเงนิทัง้หมด 

13 สงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางหากมผีูร่้วมเดนิทางไม่ถึง 12 ทา่น 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม. 

1. ค่าธรรมเนยีมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่ ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนยีมหนงัสือ

เดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 20 ก.ก. , ค่ารักษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการ

เดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษ ีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
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เง่ือนไขการจอง และ ยกเลิกการเดินทาง. 

1. ชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ 40,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี

 

ชือ่บญัช ี นางสาวจรสัศรี ศรีบาํรงุเกียรต ิและ นายภาณมุาศ ชเยนทร ์

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั สาขา ถนนประชาอทิุศราษฎรบ์รูณะ 

บญัชีออมทรพัยเ์ลขท่ี 235 0 73850 2 

2. ค่าบริการส่วนท่ีเหลือชาํระ ภายในวนัท่ี  20  เม.ย. 62 

3. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน หลงัจากท่ีชาํระ

มดัจาํ ( พาสปอรต์หมดอายหุลงัวนัท่ี 2 ธ.ค. 62 )  

4. แจง้ยกเลิกการเดนิทางก่อนวนัที ่20 เม.ย. 62   เก็บค่าใชจ้า่ย ทา่นละ 40,000 บาท 

5. แจง้ยกเลิกการเดนิทางระหว่างวนัท่ี 21 เม.ย.–7 พ.ค.62 เก็บค่าใชจ้า่ย ทา่นละ 90,000 บาท 

6. แจง้ยกเลิกการเดนิทางหลงัวนัท่ี 8 พ.ค. 62  เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

 


