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SICILY
THE WONDER
OF MEDITERRANEAN 
สัมผัสประสบการณ�การเดินทางอันน�าทึ่งตามแนวชายฝ��งอันงดงามของซิซิลี อัญมณีแห�งทะเลเมดิเตอร�เรเนียน
ที่เต็มไปด�วยเร�่องราวจากยุคโรมัน และวัฒนธรรมที่ยิ�งใหญ�ของโลก พ�ชิตยอดเขาเอ็ตนา ภูเขาไฟที่ยังไม�ดับสนิทและชมทิวทัศน�ที่แสนมหัศจรรย�



ได�รับการยกย�องว�าเป�นเพชรนํ้าเอกเม็ดหนึ่งของสถาป�ตยกรรม 
อาหรับ - นอร�มัน มหาว�หารนี้สร�างข�้นตามคําบัญชาของว�ลเลี่ยม
ที่ 2 ที่ผสมผสานฝ�มือช�างทั้ง นอร�มัน อาหรับ ไบแซนไทน� และ
คลาสสิก เข�าไว�ด�วยกันได�อย�างลงตัวและสวยงาม

ปาแลร�โม
เมืองเก�าที่มีอายุกว�าสามพันป� ในอดีตเป�นเสมือนศูนย�กลางของ
ตะวันออกและตะวันตก เพราะมีทําเลที่ตั้ง ที่เหมาะสม นักเดินเร�อ
สมัยก�อนจ�งใช�เป�นจ�ดเชื่อม ระหว�างทว�ปเอเชีย ยุโรป และแอฟร�กา
ป�จจ�บัน ได�กลายมาเป�นเมืองหลวงแห�งเกาะซิซิลี

กรุงเทพฯ – มิวนิก
มิวนิก – ปาแลร�โม – มอนเรอาเล – มหาว�หารดูโอโม
ตลาดบาลลาโร – เที่ยวชมเมืองปาแลร�โมโดยรถตุ�กตุ�ก
ปราสาทนอร�มันนี - แคปเปลลา ปาลาตินา จตุรัสปาแลร�โม 
น้ำพ�ฟอนทานา พร�ทอเร�ย – โบสถ�คีเอซาเดลเกซู
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โปรแกรมการเดินทาง
13 - 20 พฤศจ�กายน 2565
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มหาว�หารดูโอโม

ปราสาทนอร�มันนี
พระบรมมหาราชวังที่ป�จจ�บันใช�เป�นสถานที่แสดงผลงามศิลปะ 
บอกเล�าเร�่องราวของราชวงศ�นอร�มัน ภายในยังเป�นที่ตั้งของ   
แคปเปลลา ปาลาตินา โบสถ�ที่มีความสวยงามมาก  ด�วยการ
ประดับประดาโมเสคสีทอง

นํ้าพ�ฟอนทานา พร�ทอเร�ย
นํ้าพ�ที่ประดับประดาไปด�วยรูปป��นนางไม� เทพไทรทัน และเทพแห�ง
แม�นํ้า นํ้าพ�แห�งนี้ยังมีชื่อเร�ยกอีกชื่อหนึ่งว�านํ้าพ�แห�งความอัปยศ  
เพราะมีประติมากรรมร�างกายที่เปลือยเปล�าในที่โจ�งแจ�งตั้งอยู�ใกล�
กับโบสถ�ของชาวซิซิลีผู�เคร�งครัดในศาสนา

จตุรัสสี่มุมแห�งปาแลร�โมโบสถ�คีเอซาเดลเกซูตลาดบาลลาโร
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ว�หารคอนคอร�เดีย
ว�หารแบบดอร�คท่ีรกัษาสภาพไว�
ได�อย�างสมบูรณ�ทีสุ่ดนอกประเทศ
กร�กถูกสร�างข�้นมา   ตั้งแต�ป� 
480 ก�อนคร�สตกาลเพ�่อ
ขอบคุณเทพผู�ยิ�งใหญ�ที่สุดใน
สวรรค�

โมดิกา (Modica)
เมืองอันงดงามในหุบเขา หนึ่งใน
แปดเมอืงมรดกโลก หลังเกิดแผ�น
ดินไหวคร้ังใหญ� เมืองได�ถกูสร�าง
ข�น้ใหม�แทนท่ีด�วยอาคารสไตล� บา
โรกที่สวยงาม   เชื่อมต�อกันด�วย
ถนนและทางเดินที่คดเคี้ยว
ราวกับเขาวงกตและบันไดแคบๆ

ชมเมืองรากูซาโดยรถไฟสายบาโรกโรงงานช็อกโกแลต

เมืองโบราณที่โดดเด�นที่สุดแห�งหนึ่งในเมดิเตอร�เรเนียน ซึ่งถูกละ
ทิ�งไปกว�า 2,000 ป� นําท�านเดินชมย�านเมืองโบราณ เป�นตัวอย�าง
โบราณสถานในรูปแบบศิลปะแบบโตร�คที่ดีที่สุดแห�งหนึ่ง และท�าน
ยังได�เห็นทัศนียภาพอันงดงาม โดยมีท�องทะเลเป�นฉากหลัง 

ชิมไวน�ซิซิลี
ชมไร�ไวน� และชิมไวน�ซิซิลี ที่ผ�านการกลั่นในหลากหลายรูปแบบ 
ไวน�จากซิซิลีมีทั้งไวน�แดง ไวน�ขาว โรเซ� และไวน�สีส�ม แม�ว�าไวน�ของ
เกาะซิซิลีส�วนใหญ�จะผ�านการกลั่นแบบดราย� แต�ซิซิลีก็มีการผลิต
สว�ทไวน�เช�นกัน

เซลินุนเต (Selinunte)

SELINUNTE
AGRIGENTO

ปาแลร�โม – ชิมไวน�ซิซิลี – เซลินุนเต – อากร�เจนโต
อากร�เจนโต – ว�หารคอนคอร�เดีย – โมดิกา - โรงงานช็อกโกแลต 
ชิมช็อกโกแลตโมดิกา – รากูซา - ชมเมืองรากูซาโดยรถไฟสายบาโรก
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รากูซา – โนโต – โบสถ�เซนต�นิโคลัส – ซิราคูซ�า – อ�ทยานโบราณคดีนีอาโพลิส 
ซิราคูซ�าดูโอโม
ซิราคูซ�า – ทาโอร�มิน�า – ล�องเร�อชมชายฝ��งของทาโอร�มิน�า – โรงละครกร�กโบราณ 
จ�ดชมว�วจตุรัส Piazza IX Aprile – ถนนคอร�โซ
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ทาโอร�มิน�า
เมืองเล็กๆ บนเขาร�มผาที่ทุกบ�าน
หันหน�าไปทางเดียวกันหมดเพ�่อ
มองทะเลเบื้องล�าง ได�ชื่อว�าเป�น
เมืองที่สวยที่สุดบนเกาะซิซิลี 
ระหว�างทางไปเมืองนี้ มีทิวทัศน�
เป�นสวนส�ม สวนมะกอก สลับไป
กับทุ�งหญ�าดอกไม�ป�าสีเหลือง

ล�องเร�อชมชายฝ��ง
พักผ�อนสบายๆ และอาบแดด ใน
ขณะที่เร�อนําท�านล�องชมอ�ทยาน 
ทางทะเลเกาะแบลลา (Isola Bella) 
ชมถํ้าสีฟ�าที่สวยงาม นํ้าทะเลที่ใส
ราวกับคร�สตัลของอ�าวเมอร�เมดส�
ที่เหมาะสําหรับการดํานํ้าตื้น บร�การท�านด�วยผลไม�และเคร�่องดื่
มเย็นๆ ชมอ�าวมาซซาโร ถํ้าคู�รัก และสถานที่อันน�าอัศจรรย�อื่นๆ 

เมืองชายฝ��งทะเลด�านตะวันออกเฉียงใต� ก�อตั้งมาตั้งแต� 734 ป�ก�อน 
คร�สตกาล ชมโรงละครกร�กโบราณใช�เทคโนโลยีการก�อสร�างโดยข�ด 
เจาะภูเขาทั้งลูกมาสร�างเป�นอัฒจันทร� จ�ผู�ชมได�ถึง 16,000 คน        
จัดเป�นประติมากรรมจากหินที่ใหญ�ที่สุดชิ�นหนึ่งของโลก

เมืองซึ่งตั้งอยู�บร�เวณตีนเขา Iblean เมืองซึ่งมีอาคารสถาป�ตยกรรม 
แบบบาโรกแห�งนี้ ได�ถูกสร�างข�้นใหม�ใหม�หลังจากเกิดแผ�นดินไหวในป� 
ค.ศ. 1693 ศูนย�กลางของเมืองมีสวนคลาสสิก นํ้าพ�อันว�จ�ตร วัง 
โบสถ� และคฤหาสน�มากมาย

ซิราคูซ�า (Siracusa)

โนโต (Noto) 

ถนนคอร�โซ จตุรัส Piazza IX Aprile โรงละครกร�กโบราณ

ซิราคูซ�าดูโอโมโบสถ�เซนต�นิโคลัส อ�ทยานโบราณคดีนีอาโพลิส 



ทาโอร�มิน�า – ภูเขาไฟเอ็ตนา – ข�้นเคเบิ�ลคาร�สู�ยอดเข�าเอ็ตน�า
ข�้นรถบัส 4X4 ชมปากปล�องภูเขาไฟ – ไวน�เนอร�่ – ชิมไวน�ซิซิลี 
กิจกรรมทำพาสต�า 
ทาโอร�มิน�า – คาร�ทาเนีย – มิวนิก – จตุรัสมาเร�ยนพลาส
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นครมิวนิก 
เมืองหลวงของแคว�นบาวาเร�ย แคว�นตอนใต�ของประเทศเยอรมนี   
ตั้งอยู�ร�มฝ��งแม�นํ้าอิซาร� เป�นศูนย�กลางความเจร�ญก�าวหน�าทาง
เทคโนโลยี การเง�น การธนาคาร  ที่ตั้งของมหาว�ทยาลัยที่ใหญ�ที่สุด 
ในเยอรมนี ป�จจ�บันมิวนิคมีประชากรถึง 1.3 ล�านคน เป�นเมืองหลวง
และเมืองใหญ�ที่สุดของบาวาเร�ย 

สู�สถานีด�านบนของภูเขาเอ็ตน�าที่ความสูงประมาณ 2,500 เมตร  
ชมทิวทัศน�ที่แปลกตาของภูเขาไฟที่ยังไม�ดับ เมื่อถึงสถานี นําท�าน 
ข�้นรถบัส 4X4 แบบพ�เศษ ที่ขับข�่โดยผู�เชี่ยวชาญ สู�ปากปล�องภูเขาไฟ
เอ็ตน�า ชมปล�องภูเขาไฟสูงตระหง�าน ร�องรอยกระแสลาวา เป�น
ประสบการณ�ที่น�าตื่นเต�นและประทับใจครั้งหนึ่งในชีว�ต

สํารวจภูเขาไฟที่ใหญ�ที่สุดในยุโรปที่ยังคงคุกรุ�น ภูเขาไฟเอ็ตนาสูง 
3,327 เมตรและมีเส�นผ�านศูนย�กลางฐานเฉลี่ย 40 กิโลเมตร จาก
ยอดภูเขาไปสามารถมองเห็นว�วทิวทัศน�ได�ทั่วทั้งภูมิภาค 

โดยสารกระเช�าเคเบิ�ลคาร�สู�ปากปล�องภูเขาไฟ

เร�ยนรู�การทําเมนูพ�เศษของซิซิลี 
โดยเชฟผู�เชี่ยวชาญคอยแนะ    
พ�เศษด�วยการ ใช�ไข�ออร�แกนิก 
จากไก�ที่เลี้ยงในบร�เวณโรงแรม

มิวนิค - กรุงเทพฯ

ภูเขาไฟเอ็ตนา 

กิจกรรมทําพาสต�า 

เป�นที่ตั้งของศาลาว�าการเมืองทั้ง เก�าและใหม� 
ที่มีการตกแต�งสถาป�ตยกรรมแบบกอธิค     
ท่ีสวยงามท่ีสุดแห�งหน่ึงในเยอรมน ีพบกบั ความ
น�ารักของตุ�กตาที่อยู�ในหอระฆังที่มีชื่อเสียง  
ซึ่งหอแห�งนี้มีความสูงถึง 85 เมตร 

จตุรัสมาเร�ยนพลาส 
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ชิมไวน�ซิซิลี 



บ. เว�ลด� เซอร�ไพร�ส ทราเว�ล จํากัด
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Scan to Download Full Program
โปรแกรมฉบับเต็ม

ค�าบร�การรวม
• ค�าห�องพัก สองท�านต�อหนึ่งห�อง ในโรงแรมที่ระบุ หร�อในระดับเดียวกัน

• ค�าเข�าชมสถานที่ท�องเที่ยวตามระบุในรายการ

• ค�าอาหารตามระบุในรายการ

• ค�ารถรับส�งตามรายการ

• ค�าประกันภัยการเดินทางวงเง�นท�านละ 3,000,000 บาท

• ค�ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเง�นท�านละ 2,000,000 บาท

• หัวหน�าทัวร�จากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

• ค�าทิปมัคคุเทศก�ท�องถิ�นและคนขับรถ

• บร�การนํ้าดื่มบนรถโค�ชและของว�างระหว�างการเดินทาง

ค�าบร�การนี้ไม�รวม
• ค�าตั๋วเคร�่องบิน

• ค�าภาษีสนามบินทุกแห�ง

• ค�าภาษีนํ้ามัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง

   ได�ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน 

   ทางบร�ษัทฯ อาจมีการเร�ยกเก็บเพ��มหาก

   มีการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว

• ค�าขนกระเป�าท�านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม�เกิน 30 กิโลกรัม 

• ค�าภาษีมูลค�าเพ��ม 7% (คิดคํานวณจากค�าบร�การ)

• ค�าใช�จ�ายส�วนตัวอื่น ๆ เช�น ค�าซักร�ด ค�าโทรศัพท�ทางไกล

   ค�าเคร�่องดื่ม

หมายเหตุ
• บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ�าจํานวนผู�ใหญ�เดินทางตํ่ากว�า 10 ท�าน

• ทางบร�ษัท ฯ เป�นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท�านั้น 

   ผลการพ�จารณาข�้นอยู�กับสถานทูตแต�เพ�ยงผู�เดียว

• ทางบร�ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง 

   โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า โดยคํานึงถึงผลประโยชน� 

   และความปลอดภัยของผู�เดินทางเป�นหลัก 

• ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข�อผ�ดพลาดทางการพ�มพ�

• กรณีไม�สามารถเดินทางได� บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช�จ�าย

   ตามที่เกิดข�้นจร�ง

จํานวนผู�เดินทาง ผู� ใหญ� ขั้นตํ่าต�อคณะ

ราคาค�าบร�การทัวร� ผู� ใหญ�พักห�องคู� ท�านละ

เด็กอายุตํ่ากว�า 12 ป� พักกับผู�ใหญ� 1 ท�าน

เด็กอายุ 5-11 ป� พักกับผู�ใหญ� 2 ท�าน มีเตียงเสร�ม

เด็กอายุตํ่ากว�า 5 ป� พักกับผู�ใหญ� 2 ท�าน ไม�มีเตียงเสร�ม

พักห�องเดี่ยว เพ��มท�านละ 80,900 บาท

10 - 14 ท�าน

234,900 บาท

234,900 บาท

211,900 บาท

187,900 บาท

15 ท�าน ข�้นไป

206,900 บาท

206,900 บาท

186,900 บาท

165,900 บาท

อัตราค�าบร�การ (ไม�รวมตั๋วเคร�่องบิน)

พ�เศษ! ของพร�เมี่ยม บร�การ ณ วันเดินทาง
เช�น กระเป�า Travel Kit, ปกพาสปอร�ทหนังเเท� คู�มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล�ล�างมือ, หน�ากากอนามัย *บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของพร�เมียม

โดยสายการบินไทย (TG) และลุฟท�ฮันซ�า (LH)

SICILY THE WONDER
OF MEDITERRANEAN 
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