บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

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

เดินทางเลาะเมดิเตอร์เรเนียนสารวจชายฝั่งอิตาลีตอนใต้ ดินแดนแห่งหน้าผาริมทะเล
สัมผัสบรรยากาศของท้องทะเลทีส่ วยงามและมีชอื่ เสียงระดับโลก
ท่องเทีย่ วเส้นทางทีน่ อ้ ยคนนักได้มาเยือน “เกาะซิซลิ ”ี เกาะชือ่ ดังทางตอนใต้ของอิตาลี
สารวจมรดกโลกในดินแดนเก่าแก่ เมืองโบราณของอดีตจักรวรรดิโรมันที่รงุ่ เรืองสุด
พร้อมด้วยศิลปะและประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานกว่า 2500 ปี

ปอมเปอี – ซอร์ เรนโต้ – โพสิตาโน – อมัลฟี่ โคสต์ – เกาะคาปรี – ถา้ บลูกร็อตโต้
นาโปลี – พักค้างคืนบนเรือ – มหาวิหารพาเลอร์ โม่ – อากรีเจนโต้ ...หุบเขาวิหาร
ปิ อาซซ่ า อารเมริน่า – วิลล่า เดลกาซาเล – มหาวิหารเมสสิน่า – ทอร์ มิน่า
โรงละครกรีก – ภูเขาไฟเอ็ทน่ า...นั่งกระเช้ าไฟฟ้า + รถจิ๊ป 4WD – ดูโอโม่ คาตาเนีย

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

19-28 มีนาคม 2563
12-21 เมษายน 2563

(89,900.-)
(109,900.-)

..... รายละเอียดการเดินทาง .....
วันแรกของการเดินทาง
21.30 น.

กรุงเทพฯ – โรม

ประตูทางเข้าที่ 3
เคาน์เตอร์แถว D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG ... THAI 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 าหนดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass

วันทีส่ องของการเดินทาง
00.20 น.
06.50 น.

โรม – ปอมเปอี – ซอร์เรนโต้

ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 944
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 11 ชัว่ โมง 30 นาที)
เดินทางถึง กรุงโรม เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของสมเด็จพระ
สันตะปาปา แห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกด้วย
(เวลายุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)

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

BUONO ITALY -3www.avenue.co.th
จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

จากนั้น

18.30 น.
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี ในอดีตปอมเปอี เป็นเมืองชายทะเลอันงดงาม ที่ตั้งอยู่ริมอ่าว
เนเปิลทางตอนกลางของอิตาลี แต่แล้วในปีค.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)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง
ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มี
ชื่อเสียง มีความงามในเรื่องของทัศนียภาพริมผาสูง ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีบรรยากาศ
ของอิตาลีตอนใต้เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่หลงใหล
(ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND FLORA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

ซอร์เรนโต้ (โพสิตาโน – อมัลฟี่ โคสท์)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านนั่งรถแวนเล็กลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเลที่เรียกว่า อามัลฟีโ่ คสต์ (Amalfi Coast) ชายฝั่ง
ทางตอนใต้ของคาบสมุทรซอร์เรนตีเนของอิตาลี ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นชายฝั่งที่สวยที่สุดใน
ยุโรป โดยถนนจะแคบมากและเส้นทางจะเลียบ
ไปตามหน้าผาสูงชันจนถึงเมืองหลัก 2 เมือง
คือ โพสิตาโน่ (POSITANO) และอามัลฟี่ ซึ่ง
ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของทวีป
ยุโรป ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้
บรรจุรายชือ่ เมืองอามัลฟีใ่ ห้เป็นส่วนหนึง่ ของมรดกโลกในแถบคอสติ เอรา อามาลฟิตานา
(Costiera Amalfitana) ในปี 1997
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จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

จากนั้น

18.30 น.
จากนั้น

นาท่านชม เมืองโพสิตาโน โดยตัวเมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายบนผาหินที่เปิดหน้าลงสู่ทะเล
เดิมเป็นเมืองท่าของสาธารณรัฐอามัลฟี (AMALFI REPUBLIC) เมืองเล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์ชวนให้
หลงใหลตั้งอยู่ตามหน้าผาแคบ ๆ อันมียอดโดมของ โบสถ์ซานตา มาเรีย อัสสันต้า เป็น
สัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมบ้านเรือนที่ตั้งเรียง
รายอยู่บนหน้าผา ดื่มด่าไปกับบรรยากาศชวน
มองอย่างไม่กระพริบตาตลอดเส้นทางที่ผ่าน จึง
ทาให้เมืองชายฝั่งทะเลในแคว้นคัมพาเนีย แห่ง
อิตาลีใต้นี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาด
สายตลอดทั้งปี จากนั้น นาท่านเดินทางต่อสู่
เส้นทางคดเคี้ยวเลาะริมผา ชมธรรมชาติอัน
งดงามกับบ้านเรือนที่ถูกสร้างอย่างลงตัว
บริเวณผาสูงสู่ เมืองอมัลฟี เป็นเมืองที่เคยมี
อานาจทางทะเล สมญานามว่า QUEEN OF
MEDITERRANEAN แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดิน
ถล่มจมหายไปในทะเล เมืองนี้จึงกลายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ มีประชากรราว 3 พันคน เดินชม
เมืองยุคกลางตอนต้นที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม
ยุคกลางของประเทศอิตาลี ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก
เป็นอันดับต้น ๆ ของยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านถ่ายรูปด้านหน้าบริเวณ มหาวิหารอามัลฟี ซึ่งมี
ความงดงามมาก เป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ
แด่นกั บุญแอนดรูว์
และสร้างขึ้นอย่างสวยงามจาก
โครงสร้างของโบสถ์เดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 และ
มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง
โดยตัวอาคารได้รับการตกแต่งในแบบบาโรกยุคปลาย
นอกจากนี้ยังมีการสร้างหลุมฝังศพไว้ใต้พื้นของมหาวิหารอีกด้วย
นาท่านเดินเล่นชม เมืองซอร์เรนโต้ เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง
ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มี
ชื่อเสียง มีความงามในเรื่องของทัศนียภาพริมผาสูง ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีบรรยากาศ
ของอิตาลีตอนใต้เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่หลงใหล

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND FLORA หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง

ซอร์เรนโต้ – เกาะคาปรี
นาโปลี ... พักค้างคืนบนเรือ

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 ตัง้ อยู่ตอนเหนือของเกาะปากถ้ามีรูปร่าง
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
นาท่านชม เมืองนาโปลี ซึ่งตั้งอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส
และกัมปีเฟลเกรย์ บริเวณใจกลางของเมืองนาโปลีถือเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่
ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995

จากนั้น

17.30 น.

นาท่านเดินเล่นที่ เปียสซา เดล เพิลบิสซิโต หนึ่งในจัตุรสั ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองนาโปลี ถูก
ล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังเป็น 1 ใน 4
ของที่พานักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูรบ์ ง หนึ่งในราชวงศ์ที่สาคัญที่สุดในทวีปยุโรป และฝั่งตรง
ข้ามเป็นโบสถ์ซานฟรานซิสโก โดยตัวอาคารหลักของโบสถ์ มีการสร้างเลียนแบบวิหารแพนที
ออนในกรุงโรม จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ แกลาเลีย
อัมเบรโตที่ 1 ตัวอาคารมีความสวยงามด้วยหลังคาทรงโค้งภายในมีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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20.00 น.

นาท่าน ล่องเรือสูเ่ มืองปาเลอร์โม เกาะซิซลี ี *** พักค้างคืนบนเรือ *** เกาะซิซลิ ี ซึ่งตั้งอยู่
ทางใต้ของประเทศเป็นหนึ่งใน 20 แคว้น และเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลีและทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ตอนในของเกาะซิซิลี ถือกันว่าเป็นหัวใจของเกาะ ที่มีประวัติต่อเนื่องยาวนาน
กว่า 4,000 ปี มีพื้นที่ 25,708 ตรม.

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
07.00 น.

08.00 น.
จากนั้น

13.00 น.
บ่าย
จากนั้น

18.30 น.
จากนั้น

ปาเลอร์โม – อากรีเจนโต้

เดินทางถึง เมืองปาเลอร์โม่ เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองเกาะซิซลิ ี ที่มีประวัติยาวนาน
ย้อนไปถึง 800 ปีก่อนคริสตกาล เป็นเมืองท่าเรือที่สาคัญ และเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เมืองพาเลอร์โมเป็นต้นกาเนิดของหนังเรื่อง THE GOD
FATHER
ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวมาเฟียชาว
อิตาลีสองรุ่น ตั้งแต่วัยเด็กที่เกาะซิซิลี จนเริ่มสร้างอิทธิพล
ขึ้นมาเป็นมาเฟียใหญ่ในนิวยอร์ค
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งเมืองปาแลร์โม ได้รบั การยก
ย่องว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหนึ่งของ
โลก ตั้งอยูบ่ นยอดเขากลางใจเมือง และมีการบูรณะ
ซ่อมแซมอีกหลายครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหญ่ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 15-18 สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิคสไตล์กา
ตาโลเนีย ภายในตกแต่งงดงามอลังการ สร้างอุทิศแด่พระ
แม่มารี ตกแต่งด้วยโมเสกทองอร่ามงามตาใหญ่อันดับ 2
ของโลก รองจาก Hagia Sophia ที่ตุรกี โมเสกภายในวิหารนี้ใช้เวลาสร้างแค่ 8 ปีเท่านั้น ส่วน
เพดานวิหาร มีสีสันสดใสมาก ส่วนแท่นพิธี เป็นรูปพระเยซูอันใหญ่ เป็นโมเสก รูปพระเยซูกาลัง
ให้พร กาแพงโดยรอบวิจิตรตระการตา มหาวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่สาคัญที่ใช้ฝังศพของบุคคล
สาคัญ และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เฟดริกที่ 2
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินเล่นที่จตั ุรสั กวัตโตคานติ อาคารสวยสี่มมุ ศิลปแบบสเปนิชบาร็อก ชมจัตุรัสเปรตอเรีย
ที่ประกอบไปด้วยน้าพุและรูปประติมากรรม ศิลปแบบฟลอเรนไทน์ คริสต์ศตวรรษที่ 16 บริเวณ
ศาลาว่าการเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอากรีเจนโต้ เมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถานกรีก ดังนั้นชาวอาครากาส
ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากกรีกเมื่อ 800 ปีก่อนคริสต์กาลจึงได้สร้างวิหารเพื่อบูชาเทพเจ้าของกรีกไว้
ณ เมืองแห่งนี้
(ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม DELLA VALLE หรือเทียบเท่า
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วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

12.30 น.
บ่าย

จากนั้น

18.30 น.
จากนั้น

อากรีเจนโต้ – ปิอาซซ่า อารเมรินา่ –
วิลล่า เดลกาซาเล – เมสสิน่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม หุบเขาแห่งวิหาร ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองของอารยธรรมกรีกที่รุ่งเรืองที่สุดในแถบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เป็นสถานที่ซึ่งถูกบันทึกเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก้เมือ่ ปี ค.ศ.1997 จากนั้น นาท่านชมวิหารต่าง ๆ ภายใน
หุบเขาแห่งนี้ เริ่มจากวิหารคองคอร์เดีย วิหารรูปทรงคล้ายวิหารพาร์
เธน่อนแห่งกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าชมต่าง
กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ายังคงความสมบูรณ์กว่าวิหารพาร์เธน่อนเสียอีก
ต่อด้วยวิหารเฮร่า วิหารซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาบนจุดที่สูงที่สุดของหุบเขานี้
วิหารเฮอร์ควิ ลิส วิหารซึ่งมีเสาขนาดใหญ่กว่าวิหารอื่น ๆ ซึ่งแสดงได้ถึง
ความเชื่อของชาวกรีกในความทรงพลังของเทพเฮอร์คิวลิส ต่อด้วยวิหาร
อื่น ๆ ในหุบเขาแห่งนี้
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ตอนใต้ของเกาะซิซิลี เส้นทางตัดภูเขา
เข้าสู่เหมืองกามะถัน ไร่นาและหมู่บ้านเล็ก ๆ จนเข้าสู่เขตเมือง “ปิอาซ
ซ่า อารเมรินา่ ” เมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขา โดยเป็นที่นิยมในการพักผ่อนตากอากาศของราชวงศ์
แห่งจักรวรรดิ์โรมันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 – 4
(ระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญของเมือง เริ่มจาก “วิลล่า เดลกาซาเล” ตาหนักที่ประทับใช้ ใน
การล่าสัตว์ ซึ่งปัจจุบันได้รบั การขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ภาพโมเสกที่
ถ่ายทอดเรื่องราวการล่าสัตว์ใน
จินตนาการ
และทิวทัศน์ของ
ธรรมชาติในยุคโบราณ จากนั้น นา
ท่านไปถ่ายภาพมหาวิหารที่ตั้งอยูบ่ น
ยอดเขากลางใจเมือง สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคสไตล์กาตาโลเนีย พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ
โดยรอบที่สวยงาม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเมสสินา่ เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี แคว้น
ที่ตั้งอยู่บนเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีประวัติต่อเนื่องยาวนาน
กว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสามของจานวนเมืองใหญ่อื่น ๆ บนเกาะ อีกทั้งยังอยู่ห่าง
จากช่องแคบเมสซีนา ช่องแคบที่กั้นเกาะกับแผ่นดินใหญ่ ไปเพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น
(ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ROYAL PALACE หรือเทียบเท่า
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วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง

เมสสิน่า – ทอร์มนิ า่

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านผ่านชม ประตูพอร์ตตากราเซีย อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของ
เมือง โดยประตูถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จากนั้น นาท่านเข้าชม
ความงดงามของ มหาวิหารเมสซินา หรือ ดูโอโม่ เป็นมหาวิหารที่มีมา
ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในแบบสไตล์โกธิค
จากนั้น นาท่านชม ลานน้าพุออริออน อีกหนึ่งลานน้าพุที่มีความงดงาม
ถูกสร้างขึ้นในปี 1547 สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นสัญลักษณ์
แทนแม่น้าทั้ง 4 คือ TIBER, NILE, EBORE และ CAMARO จากนั้น นา
ท่านผ่านชม โบสถ์ซานอันนุนเซียตา เดอิ คา ตาลานิ ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ศตวรรษที่ 12-13 เป็นโบสถ์ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ แต่โครงสร้าง
ของโบสถ์ก็ยังคงรักษาศิลปะยุคกลางไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงความรุ่งเรืองของ
พวกนอร์มัน ซึ่งได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์และกาแพงป้อมปราการต่างๆ ไว้
อย่างสวยงามเพื่อป้องกันความปลอดภัยของเมือง

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทอร์มนิ า่ เมืองตั้งอยูบ่ นเนินเขาชายทะเลงดงามดังภาพวาดที่มีฉากหลัง
เป็นภูเขาไฟเอ็ดน่าที่ยังคุกรุ่นอยู่ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดบนเกาะซิซิลี
(ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
นาท่านเข้าชม โรงละครกรีก สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ถือว่าเป็นโรงละครกรีก
ทีต่ ั้งอยูบ่ นจุดที่ดที สี่ ดุ ในบรรดาโรงละครกรีกทั้งหมด ที่มีอยู่ในโลก ด้านหลังเป็นวิวของเมืองทอร์
มิน่าบนไหล่เขา ทะเลไอโอเนียน และภูเขาไฟเอ็ดน่า โรงละครกรีกแห่งนี้ยังคงถูกใช้งานในช่วง
ฤดูร้อน เป็นหนึ่งในสถานที่จัดเทศกาลงานศิลปะนานาชาติของเมืองที่มีชื่อว่า ทอร์มิน่า อาร์เต้

จากนั้น

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ถนนคอร์โซ อัมเบอร์โต้ ถนนสายหลักของเมือง จากนั้น มีเวลาอิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่น ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้า โดยสองข้างทางมีร้านอาหาร, ร้านขายของฝาก และสินค้า
พื้นเมืองมากมาย
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18.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VILLA ESPERIA หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง

ทอร์มนิ า่ – ภูเขาไฟเอ็ทน่า –
คาตาเนีย – ***บินไฟล์ภายใน*** - โรม

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปพิชิต ภูเขาไฟเอ็ทน่า “Mount Etna” ถ้าเอ่ยถึงภูเขาไฟเอ็ทน่า รู้กันเลยว่าเจ้า
ภูเขาไฟนี้ยังประทุอยู่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และล่าสุดภูเขาไฟเอ็ทน่านีเ้ พิ่งประทุมามาด ๆ เมื่อปี
2008 ที่ผ่านมานี้เอง แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายมากนัก เมื่อเข้าใกล้ภูเขาไฟจะได้เห็นร่องรอย
ของลาวาที่มีให้เห็นตลอดทาง ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางของภูเขาไฟ
(ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

จากนั้น

นาท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า “CABLE CAR” ต่อเพือ่ ไปสูจ่ ดุ ชมวิว ท่านจะสามารถเห็น ทิวทัศน์และ
บันทึกภาพของภูเขาไฟเอ็ดน่าได้อย่างชัดเจน ชมยอดภูเขาไฟอย่างใกล้ชิดที่ ระดับความสูง
2,500 เมตร ระหว่างนั่งกระเช้าไฟฟ้า ท่านจะได้เห็นปากปล่องภูเขาไฟลูก
เล็กลูกน้อยของภูเขาไฟเอ็ทน่า “MOUNT ETNA” บริเวณนี้เป็นที่ตั้ง
ของ ปากปล่องซิลเวสติ “The Silvestri Mounts” ซึ่งเกิดจากการระเบิด
เมื่อปี 1892 ด้านหลังของภูเขาไฟ คือ ทิวทัศน์ของที่ราบด้านตะวันออก
ของเกาะซิซิลี, เมืองคาตานีย และทะเลไอโอเนียน จากนั้น มีเวลาให้ท่าน
ได้ท่านได้สัมผัสกับภูเขาไฟเอ็ทน่า ซึง่ เป็นภูเขาไฟที่สงู ทีส่ ุดในทวีปยุโรป
และเป็นภูเขาไฟทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมือ่ ปี 2013 มีความสูง 3,323
เมตร วัดฐานโดยรอบได้ 150 เมตร ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ตามตานานเทพ
นิยายกรีก กล่าวว่า สัตว์ประหลาด TYPHON ถูก ZEUS ประธานแห่งทวย
เทพขังไว้โดยใช้ภูเขาไฟเอ็ทน่าทับไว้ จากนั้น ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ
นัง่ รถจิป๊ 4WD ขึ้นสูภ่ เู ขาไฟเอ็ทน่า ที่ความสูง 2,950 เมตร มีหิมะปก
ครุมตลอดทั้งปี และท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของ SNOW WALL หรือกาแพงหิมะหนึ่งเดียวใน
ยุโรปที่ภูเขาไฟเอ็ทน่า บนเกาะซิซิลีแห่งนี้

*** การขึน้ ไปชมภูเขาไฟเอ็ทน่า ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ในแต่ละวัน เพือ่ ความปลอดภัย ***
12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

จากนั้น

จากนั้น
17.00 น.
จากนั้น
........... น.
........... น.
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาตาเนีย ดินแดนที่เคยถูกปกครองทั้งกรีกและโรมันมาแต่อดีตกาล และ
ถูกทาลายจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเอ็ทน่าถึงสองครั้งเมื่อปี ค.ศ.1169 และ 1693 จากนั้น
ได้รับการบูรณะเมืองใหม่โดยสถาปนิก ที่ออกแบบให้มีถนนกว้าง และเต็มไปด้วยอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบบาร็อคอันโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเมืองท่าเรือสาคัญทางตะวันออกของเกาะฯ
(ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที)
นาท่านชมจัตุรัสโบสถ์ (PIAZZA DEL DUOMO) ท่ามกลางอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคอัน
งดงามที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองคาตาเนีย สร้างตามแบบศิลปะกอธิค
รูปร่างมหาวิหารคล้ายกับมงกุฎพระราชา มีบันไดทางขึ้นแข็งแรงน่าเกรง
ขาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 11 โดย Roger I เพื่ออุทิศ
ให้กับเซ็นต์ อกาธา เทพผู้ปกป้องเมือง กลางจัตุรัสมีประติมากรรมน้าพุ
รูปช้างเทินเสาหิน สัญลักษณ์ของเมืองคาตาเนีย เทียบได้กับมิเนอร์วา
เทพีโรมันแห่งปัญญาและผู้สนับสนุนศิลปะ การค้าและยุทธศาสตร์
นาท่านสู่ยา่ นการค้าเมือง VIA ETNEA มีเวลาให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกซื้อ
สินค้าของที่ระลึก หรือเดินเล่นชมสวน BELLINI ที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่นกั ดนตรีชื่อดัง Vincenzo
Bellini ที่เกิดที่คาตาเนียปี ค.ศ. 1801
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ .............
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 1 ชัว่ โมง 25 นาที)
เดินทางถึงกรุงโรม
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HILTON GARDEN INN ROME AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น
13.55 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 945
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชัว่ โมง 50 นาที)

วันทีส่ บิ ของการเดินทาง
05.45 น.

โรม – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ..................

**** END OF TOUR ****
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*** 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.

คาปรี

8

9

11

14

18

22

25

25

22

18 13

9

เกาะซิซิลี

4

4

8

13

17

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 .... ว่าด้วยเรื่องของอายุ ครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึ่งอยูน่ อกเหนือการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทาความเข้าใจให้ ทอ่ 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 .... BUONO อิตาลี เกาะซิซลิ ี่ 10 วัน (TG)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

มีนาคม สงกรานต์
89,900.- 109,900.- บาท
15,000.- 15,000.- 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 8 วัน)
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย (คนละ 100 บาท x 10 วัน)

= ท่านละ 16 ยูโร
= ท่านละ 1,000 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
เก็บค่าใช้จา่ ย 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 ค้า ต้องทาการออก
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.......... BUONO อิตาลี เกาะซิซิลี่ 10 วัน (TG) .........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
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