บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จท่องเที ่ยวเลขที ่ 11/01967

- เที่ยวครบ ... ลงใต้ ถึงเกาะคาปรี + เมืองปอมเปอี
- ลิม้ รสอาหารอิตาเลี่ยนรสเสิ ศ ... สปาเก็ตตี้ + พิซซ่ า ต้ นตาหรับต้ องที่นี่
- มีล่องเรือกอนโดล่ าที่เวนิส ให้ ด้วยนะ ......

ปอมเปอี – ซอร์เรนโต้ – นาโปลี – เกาะคาปรี – โรม – หอเอนปิซ่า
ฟลอเรนซ์ – เวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – เวโรน่า – มหาวิหารมิลาน

*** เมนูพิเศษ .... พิซซ่า / สปาเก็ตตี้ ***
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กาหนดการเดินทาง

11-19 เม.ย. 2563 (76,900.-)
..... รายละเอียดการเดินทาง .....

วันแรกของการเดินทาง
17.30 น.

กรุงเทพฯ – โรม

ประตูทางเข้าที่ 8
เคาน์เตอร์แถว P สายการบินการ์ตา้ ร์ แอร์เวย์ (QR ... QATAR AIRWAYS) ....
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เจ้าหน้าที่เอฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
 บริษัทฯ จัดเตรียมป้ายชือ่ ของท่านพร้อมโบว์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะ
 หัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนามาแจกคืนให้ท่าน
พร้อมได้จดั เตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
 กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมาณทีม่ ากกว่า 100 มิลลิลติ ร
ห้ามนาติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้อื ภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE เท่านั้น
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ าหน ดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass
20.25 น.
ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 835
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 6 ชัว่ โมง 35 นาที)
23.45 น.
เดินทางถึงกรุงโดฮ้า เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน


วันทีส่ องของการเดินทาง
02.00 น.
06.55 น.

โรม – ปอมเปอี - ซอร์เรนโต้ – นาโปลี

ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR 115
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 6 ชั่วโมง 25 นาที)
เดินทางถึง กรุงโรม เมืองแห่งศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในสมัยอดีตของอิต าลี ตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของประเทศ ในตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน นอกจากนี้ โรมยัง
เป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาธอลิก อีกด้วย
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(เวลายุโรป ... ฤดูร้อน (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี ในอดีตปอมเปอี เป็นเมืองชายทะเลอันงดงาม ที่ตั้งอยู่ริมอ่าวเน
เปิลทางตอนกลางของอิตาลี แต่แล้วในปี ค.ศ.79 ภูเขาไฟวีซูเวียสได้ระเบิดพ่นลาวาอันร้อนแรง
รวมทั้งไอก๊าซพิษ และขี้เถ้าลงมาถล่มท่วมทับปอมเปอี ฝังร่างชาวเมืองนับพันคนไว้ทั้งเป็น เป็น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัว ก่อความพินาศไปทั่วทุกสารทิศ เมืองปอมเปอีที่
รุ่งเรืองมายาวนานกว่า 800 ปี ต้องจมหายไปภายใต้ขี้เถ้าที่ตกลงมาทับถมสูงถึง 10 เมตร
(ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพธิ ภัณฑ์เมืองปอมเปอี ชมสภาพของเมืองที่ขุด
ค้นขึ้นมา ชมซากเมืองซึ่งถูกทาลายโดยการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส เมื่อประมาณ 1,900 ปี
มาแล้ว (24 สิงหาคม ค.ศ.79) ลาวา
ไหลทับถมเมืองปอมเปอี ซึ่งมีความ
หนาหนาถึง 6 ฟุต และเถ้าถ่านได้ทับ
ถมเพิ่มเติมอีก 6 ฟุตหลังจากนั้นอีก
ประมาณ 1,700 ปีจึงได้มีการขุดค้น
ซากเมืองปอมเปอี ปัจจุบันซากเมือง
ได้ถูกขุดค้นจนเกือบครบทุกส่วนของเมืองแล้ว
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง
ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มี
ชื่อเสียง มีความงามในเรื่องของทัศนียภาพริมผาสูง ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีบรรยากาศ
ของอิตาลีตอนใต้เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่หลงใหล
(ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโปลี เมืองท่าที่สาคัญทางตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี
แต่เดิมเคยมีชื่อเป็นภาษากรีกว่า NEAPOLIS (NEW TOWN) เคยเป็นเมืองใหม่เมื่อ 2,500 ปี
มาแล้ว เพราะเมืองนี้ชาวกรีก ได้เข้ามายึดครองเป็นเมืองขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาลและ
โรมัน ได้เข้ายึดครองต่อจากกรีกเมื่อ 328 ปีก่อนคริสตกาล จึงเป็นเมืองท่าที่สาคัญของทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน
(ระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
จากนั้น
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วันทีส่ ามของการเดินทาง

นาโปลี – เกาะคาปรี – โรม

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสู่ เกาะคาปรี ที่ตั้งอยู่ใกล้กบั
แหลมซอร์เรนโต้ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีธรรมชาติที่งดงามมาก
เป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสาคัญ ๆ มาช้านาน ซึ่งรายได้
หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
สู่ชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั้ง
รกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลางของเกาะที่มีชื่อเสียงใน
เรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ จากนั้น นาท่านเปลี่ยนลงเรือเล็ก
ล่องเข้าไปชม ถ้าบลูกร็อตโต้ ตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะปากถ้ามีรูปร่าง
คล้ายรูกุญแจ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้า ส่วนที่อยู่เหนือน้าจะสูงกว่าผิวน้า
เพียง 4 ฟุตเท่านั้น ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งใน
โลก ถ้าน้าลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้าทะเลสีคราม ทาให้ภายใน
บริเวณถ้าประกายไปด้วยแสงสีน้าเงินแปลกตา จึงได้ชื่อว่า บลูกร็อตโต
จึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว นอกจากนี้ ถ้านี้เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัย
โรมัน แต่ถูกหลงลืมจนกระทั่งมาค้นพบใหม่เมื่อปี ค.ศ.1826
*** หมายเหตุ *** การเข้าชมถ้าบลูกร็อตโต ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ และระดับน้าทะเลในวันนัน้ อย่างไรก็
ตาม บริษทั ฯจะจัดหาทีเ่ ทีย่ วทดแทนเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูเ้ ดินทาง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองแห่งศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในสมัยอดีตของอิตาลี ตั้งอยู่
ทางตอนกลางของประเทศ นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่
ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก อีกด้วย
(ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม IH ROMA Z3 หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

โรม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปคู่กับ สนามกีฬาโคลีเซีย่ ม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลก เป็นสนามประลองยุทธของชาวโรมัน สร้างขึ้นเมื่อ
ค.ศ.79 ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน แล้วไป
บันทึกภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชม
อนุสาวรียพ์ ระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน
ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโ์ รมันที่โรมันฟอรั่ม
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จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
จากนั้น

นาท่านเข้าสู่นครรัฐอิสระวาติกัน ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ประทับของ
องค์ประมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” จากนั้น นาท่าน เข้าชมมหา
วิหารเซนต์ปเี ตอร์ ชมความอลังการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการตกแต่ง
อย่างโอ่อา่ หรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิล
แองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่
หาชมได้ยากซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สาคัญล้าค่าคู่บ้านคู่เมืองของ
อิตาลี จากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับทหารสวิสฯ ราชองครักษ์ขององค์
สมเด็จพระสันตปาปา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม น้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟ
เดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยน
เหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น นาท่านเข้าสู่
บรรยากาศย่าน จัตรุ สั บันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียน
ยามว่าง ซึ่งนิยมมาพบปะกันบริเวณนี้ ซึ่งเป็นจตุรัสที่มีอาคารสวยงาม
ต่าง ๆ มากมาย และกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเรียงรายไปด้วยสินค้า
แบรนด์เนมของอิตาลี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม IH ROMA Z3 หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง

โรม - ปิซา่ – ฟลอเรนซ์

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา่ บ้านเกิดของกาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก ซึ่งเป็นคนแรก
ที่ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า
ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1174 ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ชาวโลกรู้จักกันดี
จากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ
(ระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที)
14.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่านถ่ายรูปคู่กับ หอเอนปิซา่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และ
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้น ก็คือ เขาได้พิสูจน์ว่าของ
สองชิน้ ซึ่งหนักไม่เท่ากัน ปล่อยลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพร้อมกัน โดยเล่ากันว่าเขาได้ใช้หอเอน
แห่งปิซ่าเป็นสถานที่ทดลอง โดยปล่อยก้อนหินก้อนใหญ่กับก้อนเล็กจากหอเอนลงมาพร้อมกัน
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ เมืองต้นตารับศิลปะแบบเรเนสซองส์ อีกทั้งยังเป็นถิ่นกาเนิด
ของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วินซี และไมเคิล แองเจโล
(ระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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18.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CHARME หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง

ฟลอเรนซ์ – เวนิส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น
นาท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าเมืองฟลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเมือง
ศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรเนซองส์
และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้
รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง (เขตเมืองเก่าปลอดการจราจร) รถจอดส่งคณะ
แล้วเริ่มเดินชมเมืองโดยเริ่มต้นจาก จัตรุ สั ของดูโอโม่ หรือ มหาวิหาร
ซานตามาเรีย เดลฟิโอเร ที่โดดเด่นด้วยยอดโดมที่กล่าวกันว่าใหญ่ที่สุดใน
โลก หอระฆังกัมปานีเล และวิหารประกอบพิธีรบั ศีลจุ่ม ที่มีประตูแห่ง
สรวงสวรรค์ หรือ PARADISE DOOR หรือประตูทองคา ถัดไปเป็นจัตุรสั
ซินญอเรีย ที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง และเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มา
นานกว่าสามศตวรรษ ใกล้กันเป็นสะพานเวคคิโอสะพานเก่าแก่แห่งแรก
ที่ข้ามแม่น้าอาร์โน จากนั้น ให้ท่านได้ซื้อหาสินค้าประเภทเครื่องหนัง,
กระเป๋าถือ ฯลฯ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ นครเวนิส เมสเตร้ ฝั่งแผ่นดินใหญ่ในแคว้นเวเนโต้ เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
สุดเมืองหนึ่งของโลก เปรียบเสมือนประตูสู่ตะวันออกของยุโรปในอดีต ซึ่งได้รับการขนานนาม
ว่าราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองด้านการเดินเรือและศูนย์กลางการค้าขายที่สาคัญที่สุด
ของทวีปยุโรป และยังเป็นบ้านเกิดของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่มาร์โคโปโล
(ระยะทางประมาณ 251 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที)
18.30 น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AMBASCIATORI หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

เวนิส – เวโรน่า – มิลาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ลงเรือสูเ่ กาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วงิ่ ผ่าน) ชมเกาะเวนิสที่มีเกาะน้อยใหญ่กว่า
118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง จากนั้น นาท่านสู่จตุรสั
ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส นาท่านถ่ายรูปคู่กับ Doge Palace
อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต และมีความรุ่งเรืองเมื่อ
ครั้งทาการค้ากับตะวันออกไกล เข้าสู่ศูนย์กลางของเกาะเวนิสที่จตุรัส
เซนต์มาร์ค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบ
ไบเซนไทน์ อาคารรายระเบียง ร้านจาหน่ายเครื่องแก้วมูราโน่ที่มี
ชื่อเสียง ทั้งยังเป็นเครื่องแก้วชั้นดี ที่ขายให้กับนักท่องเที่ยวเก็บไว้เป็นเครื่องประดับบ้าน

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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12.00 น.
บ่าย

จากนั้น
18.30 น.
จากนั้น

จากนั้น
นาท่าน สัมผัสกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกทีเ่ ป็นมนต์
เสน่หแ์ ห่งเวนิส โดยการ ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเว
นิสสู่แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้าง ที่แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้
(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) -- ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 30 นาที
จากนั้น ให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่
เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เมืองแห่งวรรณคดีรกั อมตะอันลือลั่น
“โรมิโอและจูเลียต” ต้นกาเนิดของนิยายรักอมตะ ที่เล่าขานกันมากว่า
700 ปี จากการประพันธ์ของกวีเอกวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ จากนั้น นา
ท่านถ่ายรูปหน้าบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของระเบียง
แห่งเรื่องราวโรแมนติกที่จเู ลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่าคืน ผ่านชม
Amphitheatre โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
(ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองศูนย์กลางทางการค้า และการพาณิชย์ทางภาคเหนือของ
อิตาลี ซึ่งผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และเก่า ตั้งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน
(ระยะทางประมาณ 169 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN ASSAGO หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

มิลาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิส์ ิทธิ์ คือ ดูโอโม่ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน มหาวิหารแบบ
กอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคา
ยอดเรียวแหลมจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัย
กว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรปู ปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่ มาดอน
น่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอ
เรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่ และมีความสวยงาม
หลังจากนั้น ชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด
ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนาของอิตาลีอย่างจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งหลังดูโอโม่ อาทิ
เช่น Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton, Valentino, Cartier, Chanel, Moschino, Hermés, D&G,
Tod's, Prada, Bulgari, Chopard, Zara, …

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour
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จากนั้น
22.55 น.

นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 118
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 5 ชั่วโมง 45 นาที)

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
05.35 น.
07.50 น.
18.35 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุงโดฮ้า เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 838
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ………………

**** END OF TOUR ****
*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น
ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุตา่ ง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสยั ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม : โทร. 02-108-8666
คุณคม / คุณเมย์ / คุณมิน้
สกุลเงิน

อิตาลี ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)

ไฟฟ้า 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม
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*** แผนที่ ***

อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน (℃)
เมือง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โรม

8

9

11

14

18

22

25

25

22

18 13

9

เวนิส

4

4

8

13
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21

24

23

20

15 11

5
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ถ้าท่านเจอสิง่ เหล่านี้ ...... ถึงแม้วา่ พาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุกต็ าม
บริษทั ฯ ขอแนะนาว่าควรต้องไปทาพาสปอร์ตใหม่กอ่ นมาทาการจองทัวร์
- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ...
บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทาศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทาพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทาจมูก ทาตา ทาปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทาฟัน / ดัดฟัน) ก็ทาให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สาคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชารุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น
หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,
หรือมีการเปียกน้าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ
ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่าด้วยเรือ่ ง “คดีความ / การตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คาสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ ....
เช่น บางท่านมีไปค้าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทาให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึ่งอยูน่ อกเหนือการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทาความเข้าใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐานการทาวีซา่ อิตาลี
1. หนังสือเดินทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า
2. รูปถ่ายสี-ปัจจุบนั ขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จานวน....2…รูป
(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เท่านัน้ ...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรข้าราชการ /
สาเนาใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล / สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาใบหย่า /
สาเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณีเด็กอายุตากว่
่ า 18 ปีขนึ้ ไป) อย่างละ....2...ชุด
4. หลักฐานการทางาน
ไ

(จดหมายรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชอื่ สถานทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสาเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด
- พนักงานบริษัท / ข้าราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทางาน
(ระบุวนั เข้าทางาน / ตาแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาทีจ่ ะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอายุ…1… ชุด ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการ
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- ทาอาชีพอิสระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทา รายได้
5. หลักฐานด้านการเงิน ***จาเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน*** (โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (Bank Certificate) ออกมาไม่เกิน 15 วัน (นับ
จากวันทีพ่ นักงานขายแจ้งคิวยืน่ วีซา่ ) สาหรับท่านที่ออกสปอนเซอร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสารแสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ
ทะเบียนสมรส .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน
- ถ่ายสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 4 เดือน (สมุดบัญชีเล่มเดียวกับที่ไปขอจดหมายรับรอง
สถานะทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) (อัพเดทก่อนยืน่ วีซา่ 7 วัน) ไม่รบั บัญชีเงินฝาก
ประจา, บัญชีกระแสรายวัน ควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออกเงินอย่างสม่าเสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง
6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด
6. กรณีเด็กอายุตากว่
่ า 18 ปีบริบรู ณ์
6.1 ถ้าเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องขอหนังสือ
ยินยอมจากทางสานักงานเขตว่ายินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (แล้วต้องระบุด้วยว่าเดินทางกับใคร)
จากนั้น ให้ท่านนาหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศฉบับจริงนี้ ไปประทับตราทีก่ รมการกงสุลให้
เสร็จเรียบร้อยก่อนนามายื่น มิฉะนั้นทางศูนย์ยื่นวีซา่ VFS จะไม่รับยื่นเอกสารโดยเด็ดขาด
6.2 ถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา ต้องทาจดหมายชี้แจงด้วยว่าเด็กเดินทางไปกับใคร มีความสัมพันธ์
เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค้าเขียนชี้แจงขึ้นมา)

**หมายเหตุ**

- ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์
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แผนทีศ่ นู ย์ยนื่ วีซา่ VFS GLOBAL อิตาลี
ที่อยู่ อาคารจามจุรี สแควร์ เดอะพลาซ่า “ชัน้ 4” ห้อง 404-405 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถานีสามย่าน” ทางออกประตูที่ 2

***หมายเหตุ***

หมายเหตุ

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน
ทางสถานทูตอิตาลี ไม่อนุญาติให้ดงึ
พาสปอร์ตในระหว่างการยืน่ คาร้อง
- การสแกนลายนิว้ มือทางศูนย์ยื่นวีซ่า
VFS จะกาหนดวันสแกนลายนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ต้องมา
ตามวันนัดหมายของทาง
VFS
เท่านั้น ซึ่งจะกาหนดการล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการ
เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา
ให้ท่านอีกครั้ง)
- เอกสารฉบับจริง ที่ต้องนาติดตัวไป
ในวันสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน+สมุดเงินฝากธนาคาร
1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระ
ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน
ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. การพิจารณาการให้วีซ่าหรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตวั แทน
อานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซา่ จะอยูใ่ นดุลพินจิ ของ
ทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความ
ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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อัตราค่าบริการ .... แกรนด์อติ าลี 9 วัน (QR)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

สงกรานต์
76,900.14,000.-

บาท
บาท

*** ไม่มรี าคาพิเศษ สาหรับเด็กอายุตากว่
่ า 12 ปี ราคาเด็กจะเท่ากับราคาผูใ้ หญ่ ***
***หมายเหตุ*** ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสาหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนามาแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทาการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์
(ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน
ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์
หมายเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตา่
และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่าตัว อันเป็นผลที่ทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอานวยความสะดวก ตามจานวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทไี่ ด้รบั อุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คมุ้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คมุ้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุม้ ครอง ***
สาหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
(*** แผนประกันภัยนี้สาหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท
- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท

ซื้อประกันเพิ่ม : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋ โทร. 02-108-8666
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี)
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทาใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทาเอง)
ค่าระวางสัมภาระที่มีน้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

7. ค่าทิปพนักงานขับรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 7 วัน)
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย (คนละ 100 บาท x 9 วัน)

= ท่านละ 14 ยูโร
= ท่านละ 900 บาท

เงือ่ นไขการชาระค่าบริการ
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงิน ค่ามัดจาท่านละ 20,000.- บาท (*** ยกเว้นช่วง
สงกรานต์ และปีใหม่ มัดจาท่านละ 30,000.- บาท ***) ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด
ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการ
โอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เมื่อได้ทาการโอนเงินเข้า
บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่ง
แฟกซ์ใบนาฝากมาที่ 02-231-3399
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ
โปรแกรมที่
เดินทาง และชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายให้ทา่ นชาระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ทั้งนีเ้ พือ่ ความปลอดภัยในการชาระเงินของท่านเป็นสาคัญ
หมายเหตุ

ท่านทีต่ อ้ งการใบเสร็จในนามนิตบิ คุ คล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี.้ a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000.- บาท
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000.- บาท
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-13 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 40,000.- บาท
d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1.
2.

3.
4.

5.

6.

หมายเหตุ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวใน
กรณีที่มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ
ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทาให้ท่านไม่สามารถเดินทาง
ต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ตา่ งๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออานาจการควบคุมของบริษัทฯ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าท่านได้
สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** หมายเหตุ ***

ในกรณีทลี่ กู ค้าต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีทลี่ กู ค้าต้องทาการออก
ตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่าน้ามัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์.............. แกรนด์ อิตาลี 9 วัน (QR) .............วันเดินทาง...................................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา

ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour

