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เดนิทางเลาะเมดเิตอรเ์รเนยีนส ารวจชายฝั่งอติาลตีอนใต้ ดนิแดนแหง่หนา้ผารมิทะเล  

สมัผสับรรยากาศของทอ้งทะเลทีส่วยงามและมชีือ่เสยีงระดบัโลก 

ทอ่งเทีย่วเสน้ทางทีน่อ้ยคนนกัไดม้าเยอืน “เกาะซซิลิ”ี เกาะชือ่ดงัทางตอนใตข้องอติาล ี

ส ารวจมรดกโลกในดินแดนเกา่แก่ เมอืงโบราณของอดตีจกัรวรรดโิรมนัที่รุง่เรอืงสดุ 

พรอ้มดว้ยศลิปะและประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 2500 ป ี

 

 

  
 

 

ปอมเปอ ี– ซอร์เรนโต้ – โพสิตาโน – อมัลฟ่ี โคสต์ – เกาะคาปรี – ถ า้บลูกร็อตโต้ 
นาโปล ี– พกัค้างคนืบนเรือ – มหาวหิารพาเลอร์โม่ – อากรีเจนโต้...หุบเขาวหิาร 

ปิอาซซ่า อารเมริน่า – วลิล่า เดลกาซาเล – มหาวหิารเมสสิน่า – ทอร์มิน่า 
โรงละครกรีก – ภูเขาไฟเอท็น่า...นั่งกระเช้าไฟฟ้า + รถจิ๊ป 4WD – ดูโอโม่คาตาเนีย 

*** เมนพิูเศษ .... พิซซา่ / สปาเก็ตต้ี  ***  
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บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดนิทาง 13-22 ต.ค. / 1-10 ธ.ค. 2562 (99,900.-) 

 29 ธนัวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563 (106,900.-) 

 

..... รายละเอยีดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – โรม 
 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสารขาออก  ประตทูางเขา้ที ่3 

เคานเ์ตอรแ์ถว D  สายการบนิไทย แอรเ์วย ์  (TG ... THAI AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ 

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปา้ยชือ่ของทา่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะน ามาแจกคืนให้ท่าน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสายการบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มน าตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าท่ีซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
 

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    โรม – ปอมเปอ ี– ซอรเ์รนโต ้
 

00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  โดยเท่ียวบนิท่ี  TG 944 

 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  11 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

06.50 น. เดินทางถึง กรุงโรม เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของแคว้นลาซีโอ ตั้งอยู่ทางตอนกลาง

ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นท่ีตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนท่ีประทับของสมเด็จพระ

สันตะปาปา แห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกด้วย 

(เวลายโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายโุรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปอมเปอี ในอดีตปอมเปอี เป็นเมืองชายทะเลอันงดงาม ท่ีตั้งอยู่ริมอ่าว 

เนเปิลทางตอนกลางของอิตาลี แต่แล้วในปีค.ศ.79 ภูเขาไฟวีซูเวียสได้ระเบิดพ่นลาวาอันร้อนแรง 

รวมท้ังไอก๊าซพิษ และข้ีเถ้าลงมาถล่มท่วมทับปอมเปอี ฝังร่างชาวเมืองนบัพันคนไว้ท้ังเป็น เป็น

ภัยพบิัติทางธรรมชาติ ท่ีมาเยือนโดยไม่รู้ตัว ก่อความพินาศไปท่ัวทุกสารทิศ เมืองปอมเปอีท่ี

รุ่งเรอืงมายาวนานกว่า 800 ปี ต้องจมหายไปภายใต้ข้ีเถ้าท่ีตกลงมาทับถมสูงถึง 10 เมตร 

(ระยะทางประมาณ  245  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าท่ีได้รับการจดัตั้งเป็น พิพธิภณัฑเ์มอืงปอมเปอี ชมสภาพของเมืองท่ีขุด

ค้นข้ึนมา ชมซากเมืองซ่ึงถูกท าลายโดยการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส เมื่อประมาณ 1,900 ปี

มาแล้ว (24 สิงหาคม ค.ศ.79) ลาวา

ไหลทับถมเมืองปอมเปอี ซึ่งมีความ

หนาหนาถึง 6 ฟตุ และเถ้าถ่านได้ทับ

ถมเพิ่มเติมอีก 6 ฟตุหลังจากนั้นอีก

ประมาณ 1,700 ปีจึงได้มีการขุดค้น

ซากเมืองปอมเปอี ปจัจุบันซากเมือง

ได้ถูกขุดค้นจนเกือบครบทุกส่วนของเมืองแล้ว 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซอรเ์รนโต้ เมืองชายทะเลท่ีมีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง 

ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว จนเป็นเมืองตากอากาศท่ีมี

ชื่อเสียง มีความงามในเรื่องของทัศนียภาพริมผาสูง ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีบรรยากาศ

ของอิตาลีตอนใต้เสน่ห์ท่ีนักท่องเท่ียวล้วนแล้วแต่หลงใหล 

(ระยะทางประมาณ  27  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  40 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  GRAND FLORA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ซอรเ์รนโต ้ (โพสติาโน – อมัลฟี ่โคสท)์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านนั่งรถแวนเล็กลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเลท่ีเรียกว่า อามลัฟีโ่คสต ์(Amalfi Coast) ชายฝั่ง

ทางตอนใต้ของคาบสมุทรซอร์เรนตีเนของอิตาล ี ซึ่งได้รับการยกย่องวา่เป็นชายฝั่งท่ีสวยท่ีสุดใน

ยุโรป โดยถนนจะแคบมากและเส้นทางจะเลียบ

ไปตามหน้าผาสูงชนัจนถึงเมืองหลัก 2 เมือง 

คือ โพสิตาโน่ (POSITANO) และอามัลฟี่ ซึ่ง

ปจัจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ี

ได้รับความนิยมมากเป็นอันดบัต้น ๆ ของทวีป

ยุโรป ซึ่งต่อมาองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ได้

บรรจรุายชือ่เมอืงอามลัฟีใ่หเ้ปน็สว่นหนึง่ของมรดกโลกในแถบคอสติ เอรา อามาลฟติานา 

(Costiera Amalfitana) ในปี 1997  
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จากนั้น น าท่านชม เมอืงโพสติาโน โดยตัวเมืองส่วนใหญ่ตั้งอยู่เรียงรายบนผาหินท่ีเปิดหน้าลงสู่ทะเล 

เดิมเป็นเมืองท่าของสาธารณรฐัอามัลฟี (AMALFI REPUBLIC) เมืองเล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์ชวนให้

หลงใหลตั้งอยู่ตามหน้าผาแคบ ๆ อันมียอดโดมของ โบสถซ์านตา มาเรยี อสัสนัตา้ เป็น

สัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมบ้านเรอืนท่ีตั้งเรยีง

รายอยู่บนหนา้ผา ดื่มด่ าไปกับบรรยากาศชวน

มองอย่างไม่กระพริบตาตลอดเส้นทางท่ีผ่าน จึง

ท าให้เมืองชายฝั่งทะเลในแคว้นคัมพาเนีย แห่ง

อิตาลีใต้นี้มีนักท่องเท่ียวมาเยือนอย่างไม่ขาด

สายตลอดท้ังปี จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่

เส้นทางคดเค้ียวเลาะริมผา ชมธรรมชาติอัน

งดงามกับบา้นเรอืนท่ีถูกสร้างอยา่งลงตัว

บริเวณผาสูงสู่ เมอืงอมลัฟี เป็นเมืองท่ีเคยมี

อ านาจทางทะเล สมญานามวา่ QUEEN OF 

MEDITERRANEAN แต่ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดิน

ถล่มจมหายไปในทะเล เมืองนี้จึงกลายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ มีประชากรราว 3 พันคน เดินชม

เมืองยุคกลางตอนต้นท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความโดดเด่นทางสถาปตัยกรรม

ยุคกลางของประเทศอิตาลี ซึ่งปจัจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมมาก

เป็นอันดบัต้น ๆ ของยุโรป 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปด้านหน้าบริเวณ มหาวหิารอามลัฟ ี ซึ่งมี

ความงดงามมาก เป็นมหาวิหารท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติ

แด่นกับุญแอนดรูว์ และสร้างข้ึนอย่างสวยงามจาก

โครงสร้างของโบสถ์เดิมท่ีมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 9 และ

มีการปรบัปรุงมาอยา่งต่อเนื่อง โดยตัวอาคารได้รับการตกแต่งในแบบบาโรกยุคปลาย 

นอกจากนี้ยังมีการสร้างหลุมฝังศพไว้ใต้พื้นของมหาวิหารอีกด้วย 

จากนั้น น าท่านเดินเล่นชม เมอืงซอรเ์รนโต้ เมืองชายทะเลท่ีมีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง 

ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว จนเป็นเมืองตากอากาศท่ีมี

ชื่อเสียง มีความงามในเรื่องของทัศนียภาพริมผาสูง ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีบรรยากาศ

ของอิตาลีตอนใต้เสน่ห์ท่ีนักท่องเท่ียวล้วนแล้วแต่หลงใหล 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  GRAND FLORA  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง ซอรเ์รนโต ้– เกาะคาปร ี

 นาโปลี ... พกัคา้งคนืบนเรอื 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ท่าเรอืเพื่อลงเรือสู่ เกาะคาปรี ท่ีตั้งอยู่ใกล้กับ

แหลมซอร์เรนโต้ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีมีธรรมชาติท่ีงดงามมาก 

เป็นสถานท่ีตากอากาศของบุคคลส าคัญ ๆ มาช้านาน ซึ่งรายได้

หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว สู่ชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั้ง

รกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลางของเกาะท่ีมีชื่อเสียงใน

เรื่องการท่องเท่ียวและตากอากาศ จากนั้น น าท่านเปลี่ยนลงเรือเล็ก 

ล่องเข้าไปชม ถ้ าบลกูรอ็ตโต ้ ตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะปากถ้ ามีรูปร่าง

คล้ายรูกุญแจ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ า ส่วนท่ีอยู่เหนือน้ าจะสูงกว่าผิวน้ า

เพียง 4 ฟตุเท่านั้น ท่ีมีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งใน

โลก ถ้ าน้ าลอดท่ีมีการกระทบของแสงกับน้ าทะเลสีคราม ท าให้ภายใน

บริเวณถ้ าประกายไปด้วยแสงสีน้ าเงินแปลกตา จึงได้ชื่อว่า บลูกร็อตโต 

จึงเป็นท่ีมาของชื่อดังกล่าว นอกจากนี้ ถ้ านี้เป็นท่ีรู้จักกันมาตั้งแต่สมัย

โรมัน แต่ถูกหลงลืมจนกระท่ังมาค้นพบใหม่เมื่อปี ค.ศ.1826 

*** หมายเหต ุ***  การเขา้ชมถ้ าบลกูรอ็ตโต ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และระดบัน้ าทะเลในวนันัน้ อยา่งไรก็

ตาม บรษิทัฯจะจดัหาทีเ่ทีย่วทดแทนเพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม เมอืงนาโปลี ซึ่งตั้งอยู่ท่ีก่ึงกลางระหว่างพื้นท่ีภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส 

และกัมปีเฟลเกรย์ บริเวณใจกลางของเมืองนาโปลีถือเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และได้รับการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ปน็มรดกโลกในป ี1995  

จากนั้น น าท่านเดินเล่นท่ี เปยีสซา เดล เพลิบสิซโิต หนึ่งในจตัุรสัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองนาโปลี ถูก

ล้อมรอบไปด้วยเหลา่อาคารสถานท่ีท่ีมีความส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังเป็น 1 ใน 4 

ของท่ีพ านักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูรบ์ง หนึ่งในราชวงศ์ท่ีส าคัญท่ีสุดในทวีปยุโรป และฝั่งตรง

ข้ามเป็นโบสถ์ซานฟรานซิสโก โดยตัวอาคารหลักของโบสถ์ มีการสร้างเลียนแบบวิหารแพนที

ออนในกรุงโรม จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมท่ี แกลาเลยี 

อมัเบรโตที ่1 ตัวอาคารมีความสวยงามด้วยหลังคาทรงโค้งภายในมีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย 

17.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 
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20.00 น. น าท่าน ลอ่งเรอืสูเ่มอืงปาเลอรโ์ม เกาะซซิลี ี  *** พกัคา้งคนืบนเรอื ***  เกาะซิซลิี ซึ่งตั้งอยู่

ทางใต้ของประเทศเป็นหนึ่งใน 20 แคว้น และเป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดของประเทศอิตาลีและทะเล   

เมดิเตอร์เรเนียน ตอนในของเกาะซิซิลี ถือกันว่าเป็นหัวใจของเกาะ ท่ีมีประวัติต่อเนื่องยาวนาน

กว่า 4,000 ปี มีพื้นท่ี 25,708 ตรม.  

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง ปาเลอรโ์ม – อากรเีจนโต ้
 

07.00 น. เดินทางถึง เมอืงปาเลอรโ์ม ่ เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองเกาะซซิลิี ท่ีมีประวัติยาวนาน

ย้อนไปถึง 800 ปีก่อนคริสตกาล เป็นเมืองท่าเรอืท่ีส าคัญ และเป็นเมืองท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

เมืองพาเลอร์โมเป็นต้นก าเนิดของหนังเรื่อง THE GOD 

FATHER ท่ีเป็นเรื่องราวเก่ียวกับครอบครัวมาเฟียชาว

อิตาลีสองรุ่น ตั้งแต่วัยเด็กท่ีเกาะซิซิลี จนเริ่มสร้างอิทธิพล

ข้ึนมาเป็นมาเฟียใหญ่ในนิวยอร์ค  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าชม มหาวหิารแหง่เมอืงปาแลรโ์ม ได้รับการยก

ย่องว่าเป็นสดุยอดสถาปตัยกรรมไบเซนไทน์แห่งหนึ่งของ

โลก ตั้งอยูบ่นยอดเขากลางใจเมือง และมีการบูรณะ

ซ่อมแซมอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหญ่ใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 15-18 สร้างด้วยศลิปะแบบกอธิคสไตล์กา

ตาโลเนยี ภายในตกแต่งงดงามอลังการ สร้างอุทิศแด่พระ

แม่มารี ตกแต่งด้วยโมเสกทองอร่ามงามตาใหญ่อันดบั 2 

ของโลก รองจาก Hagia Sophia ท่ีตุรกี โมเสกภายในวิหารนี้ใช้เวลาสรา้งแค่ 8 ปีเท่านั้น ส่วน

เพดานวิหาร มีสีสันสดใสมาก ส่วนแท่นพิธี เป็นรูปพระเยซูอันใหญ่ เป็นโมเสก รูปพระเยซูก าลัง

ให้พร ก าแพงโดยรอบวิจิตรตระการตา มหาวิหารแห่งนี้เป็นสถานท่ีส าคัญท่ีใช้ฝังศพของบุคคล

ส าคัญ และเป็นท่ีฝังพระศพของกษัตริย์เฟดริกท่ี 2 

 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินเล่นท่ีจตัุรสักวตัโตคานติ อาคารสวยสี่มมุศิลปแบบสเปนิชบาร็อก ชมจัตุรัสเปรตอเรยี 

ท่ีประกอบไปด้วยน้ าพุและรูปประติมากรรม ศลิปแบบฟลอเรนไทน์ คริสต์ศตวรรษท่ี 16 บริเวณ

ศาลาวา่การเมือง 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอากรเีจนโต ้ เมืองท่ีเต็มไปด้วยโบราณสถานกรีก ดงันั้นชาวอาครากาส 

ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากกรีกเมื่อ 800 ปีก่อนคริสต์กาลจึงได้สร้างวิหารเพื่อบูชาเทพเจ้าของกรีกไว้ 

ณ เมืองแห่งนี้ 

(ระยะทางประมาณ  131  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  DELLA VALLE  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง อากรเีจนโต ้– ปอิาซซา่ อารเมรนิา่ –  

 วลิล่า เดลกาซาเล – เมสสนิ่า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเข้าชม หบุเขาแห่งวหิาร ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองของอารยธรรมกรีกท่ีรุ่งเรอืงท่ีสุดในแถบ

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นสถานท่ีซึ่งถูกบันทึกเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโกเ้มือ่ปี ค.ศ.1997 จากนั้น น าท่านชมวิหารต่าง ๆ ภายใน

หุบเขาแห่งนี้ เริ่มจากวิหารคองคอรเ์ดยี วิหารรปูทรงคล้ายวิหารพาร์

เธน่อนแห่งกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งนักท่องเท่ียวท่ีได้เข้าชมต่าง

กล่าวเป็นเสียงเดยีวกันวา่ยังคงความสมบูรณ์กว่าวิหารพาร์เธน่อนเสียอีก 

ต่อด้วยวหิารเฮรา่ วิหารซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาบนจดุท่ีสูงท่ีสุดของหุบเขานี้ 

วหิารเฮอร์ควิลสิ วิหารซึ่งมีเสาขนาดใหญ่กว่าวิหารอื่น ๆ ซึ่งแสดงได้ถึง

ความเชื่อของชาวกรีกในความทรงพลังของเทพเฮอร์คิวลิส ต่อด้วยวิหาร

อื่น ๆ ในหุบเขาแห่งนี้ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ตอนใต้ของเกาะซิซิลี เส้นทางตัดภูเขา

เข้าสู่เหมืองก ามะถนั ไร่นาและหมู่บ้านเล็ก ๆ จนเข้าสู่เขตเมือง “ปอิาซ

ซา่ อารเมรนิา่” เมืองท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา โดยเป็นท่ีนิยมในการพักผ่อนตากอากาศของราชวงศ์

แห่งจักรวรรดิ์โรมันมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 3 – 4  

(ระยะทางประมาณ  98  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาที) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคัญของเมือง เริ่มจาก “วลิลา่ เดลกาซาเล” ต าหนักท่ีประทับใช้  ใน
การล่าสัตว์ ซึ่งปจัจุบันไดร้บัการขึ้น

ทะเบยีนเปน็มรดกโลก ภาพโมเสกท่ี

ถ่ายทอดเรื่องราวการลา่สัตว์ใน

จินตนาการ และทิวทัศน์ของ

ธรรมชาติในยุคโบราณ จากนั้น น า

ท่านไปถ่ายภาพมหาวิหารท่ีตั้งอยูบ่น

ยอดเขากลางใจเมือง สร้างด้วยศลิปะแบบโกธิคสไตล์กาตาโลเนีย พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ

โดยรอบท่ีสวยงาม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเมสสนิา่ เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี แคว้น

ท่ีตั้งอยู่บนเกาะท่ีตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีประวัติต่อเนื่องยาวนาน

กว่า 4,000 ปี เป็นเมืองท่ีใหญ่อันดับสามของจ านวนเมืองใหญ่อื่น ๆ บนเกาะ อีกท้ังยังอยู่ห่าง

จากช่องแคบเมสซีนา ช่องแคบท่ีก้ันเกาะกับแผ่นดินใหญ่ ไปเพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น 

(ระยะทางประมาณ  195  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  ROYAL PALACE  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    เมสสนิ่า – ทอรม์นิา่ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านผ่านชม ประตพูอรต์ตากราเซยี อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของ

เมือง โดยประตูถูกสร้างข้ึนมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 จากนั้น น าท่านเข้าชม

ความงดงามของ มหาวหิารเมสซนิา หรือ ดโูอโม่ เป็นมหาวิหารท่ีมีมา

ตั้งแต่สมัยศตวรรษท่ี 12 โดยมหาวิหารถูกสร้างข้ึนในแบบสไตล์โกธิค 

จากนั้น น าท่านชม ลานน้ าพอุอรอิอน อีกหนึ่งลานน้ าพุท่ีมีความงดงาม 

ถูกสร้างข้ึนในปี 1547 สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นสัญลักษณ์

แทนแม่น้ าท้ัง 4 คือ TIBER, NILE, EBORE และ CAMARO จากนั้น น า

ท่านผ่านชม โบสถซ์านอนันนุเซยีตา เดอิ คา  ตาลานิ ถูกสร้างข้ึนในช่วง
ศตวรรษท่ี 12-13 เป็นโบสถ์ท่ีได้รับการบูรณะข้ึนมาใหม่ แต่โครงสร้าง

ของโบสถ์ก็ยังคงรักษาศิลปะยุคกลางไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงความรุ่งเรอืงของ

พวกนอร์มัน ซึ่งได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์และก าแพงป้อมปราการตา่งๆ ไว้

อย่างสวยงามเพื่อป้องกันความปลอดภัยของเมือง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงทอรม์นิา่ เมืองตั้งอยูบ่นเนนิเขาชายทะเลงดงามดงัภาพวาดท่ีมีฉากหลัง

เป็นภูเขาไฟเอ็ดน่าท่ียังคุกรุ่นอยู่ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดบนเกาะซิซิลี  

(ระยะทางประมาณ  52  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น น าท่านเข้าชม โรงละครกรกี สร้างข้ึนเมื่อศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล ถือว่าเป็นโรงละครกรีก

ทีต่ั้งอยูบ่นจดุที่ดทีีส่ดุในบรรดาโรงละครกรีกท้ังหมด ท่ีมอียู่ในโลก ด้านหลังเป็นวิวของเมืองทอร์

มิน่าบนไหล่เขา ทะเลไอโอเนียน และภูเขาไฟเอ็ดน่า โรงละครกรีกแห่งนี้ยังคงถูกใช้งานในช่วง

ฤดรู้อน เป็นหนึ่งในสถานท่ีจัดเทศกาลงานศลิปะนานาชาติของเมืองท่ีมีชื่อว่า ทอร์มิน่า อาร์เต ้

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนคอรโ์ซ อมัเบอรโ์ต ้ ถนนสายหลักของเมือง จากนั้น มีเวลาอิสระให้ท่าน

ไดเ้ดินเล่น ช้อปปิ้ง เลือกซ้ือสินค้า โดยสองข้างทางมีร้านอาหาร, ร้านขายของฝาก และสินค้า

พื้นเมืองมากมาย 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  VILLA ESPERIA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง ทอรม์นิา่ – ภเูขาไฟเอท็นา่ –  

 คาตาเนยี – ***บนิไฟลภ์ายใน*** - โรม 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปพิชิต ภเูขาไฟเอ็ทนา่ “Mount Etna” ถ้าเอ่ยถึงภเูขาไฟเอ็ทนา่ รู้กันเลยวา่เจ้า

ภูเขาไฟนี้ยังประทุอยูท่ี่ใหญ่ท่ีสุดในยุโรป และล่าสุดภเูขาไฟเอท็นา่นี้เพิ่งประทุมามาด ๆ เมื่อป ี

2008 ท่ีผ่านมานี้เอง แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายมากนัก เมื่อเข้าใกล้ภูเขาไฟจะได้เห็นร่องรอย

ของลาวาท่ีมีให้เห็นตลอดทาง ครอบคลุมพื้นท่ีกว้างขวางของภูเขาไฟ  

(ระยะทางประมาณ  57  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาที) 

จากนั้น น าท่านนั่ง กระเชา้ไฟฟา้ “CABLE CAR” ต่อเพือ่ไปสูจ่ดุชมววิ ท่านจะสามารถเห็น ทิวทัศน์และ

บันทึกภาพของภูเขาไฟเอ็ดน่าได้อย่างชดัเจน ชมยอดภูเขาไฟอย่างใกล้ชิดท่ี ระดบัความสูง 

2,500 เมตร ระหว่างนั่งกระเช้าไฟฟ้า ท่านจะได้เห็นปากปล่องภูเขาไฟลูก

เล็กลูกน้อยของภูเขาไฟเอท็นา่ “MOUNT ETNA” บริเวณนี้เป็นท่ีตั้ง

ของ ปากปลอ่งซลิเวสต ิ“The Silvestri Mounts” ซึ่งเกิดจากการระเบิด

เมื่อปี 1892 ด้านหลังของภูเขาไฟ คือ ทิวทัศน์ของท่ีราบด้านตะวันออก

ของเกาะซิซิลี, เมืองคาตานีย และทะเลไอโอเนียน จากนั้น มีเวลาให้ท่าน

ได้ท่านได้สัมผัสกับภเูขาไฟเอท็นา่ ซึง่เปน็ภเูขาไฟที่สงูทีสุ่ดในทวปียโุรป 

และเปน็ภเูขาไฟทีข่ึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลกเมือ่ป ี2013 มีความสูง 3,323 

เมตร วัดฐานโดยรอบได้ 150 เมตร ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ตามต านานเทพ

นิยายกรีก กล่าววา่ สัตว์ประหลาด TYPHON ถูก ZEUS ประธานแห่งทวย

เทพขังไว้โดยใช้ภูเขาไฟเอ็ทน่าทับไว้ จากนั้น ให้ท่านได้สนุกสนานกบัการ

นัง่รถจิป๊ 4WD ขึ้นสูภ่เูขาไฟเอท็นา่ ท่ีความสูง 2,950 เมตร มีหิมะปก

ครุมตลอดท้ังปี และท่านจะได้ชมความมหศัจรรยข์อง SNOW WALL หรือก าแพงหิมะหนึ่งเดยีวใน

ยุโรปท่ีภูเขาไฟเอ็ทนา่ บนเกาะซิซิลีแห่งนี ้ 
 

*** การขึน้ไปชมภเูขาไฟเอท็นา่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ในแตล่ะวนั เพือ่ความปลอดภยั *** 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคาตาเนยี ดินแดนท่ีเคยถูกปกครองท้ังกรีกและโรมันมาแต่อดีตกาล และ

ถูกท าลายจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเอ็ทน่าถึงสองครั้งเมื่อปี ค.ศ.1169 และ 1693 จากนั้น

ไดร้ับการบูรณะเมืองใหม่โดยสถาปนิก ท่ีออกแบบให้มีถนนกว้าง และเต็มไปด้วยอาคาร

สถาปตัยกรรมแบบบาร็อคอันโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเมืองท่าเรอืส าคัญทางตะวันออกของเกาะฯ 

(ระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

จากนั้น น าท่านชมจัตุรัสโบสถ์ (PIAZZA DEL DUOMO) ท่ามกลางอาคารสถาปตัยกรรมแบบบาร็อคอัน

งดงามท่ีตั้งของ มหาวหิารแหง่เมอืงคาตาเนยี สร้างตามแบบศลิปะกอธิค 

รูปร่างมหาวิหารคล้ายกับมงกุฎพระราชา มีบันไดทางข้ึนแข็งแรงน่าเกรง

ขาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 11 โดย Roger I เพื่ออุทิศ

ให้กับเซ็นต์ อกาธา เทพผู้ปกป้องเมือง กลางจัตุรัสมีประติมากรรมน้ าพุ

รูปช้างเทินเสาหิน สัญลักษณ์ของเมืองคาตาเนีย เทียบได้กับมิเนอร์วา 

เทพีโรมันแห่งปัญญาและผู้สนับสนุนศลิปะ การค้าและยุทธศาสตร์  

จากนั้น น าท่านสู่ยา่นการค้าเมือง VIA ETNEA มีเวลาให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศยัให้ท่านได้เลือกซ้ือ

สินค้าของท่ีระลึก หรือเดินเล่นชมสวน BELLINI ท่ีตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่นกัดนตรีชื่อดงั Vincenzo 

Bellini ท่ีเกิดท่ีคาตาเนียปี ค.ศ. 1801 

17.00 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

........... น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม  โดยเท่ียวบินท่ี  ............. 

 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  1 ชัว่โมง 25 นาท)ี 

........... น. เดินทางถึงกรุงโรม 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  HILTON GARDEN INN ROME AIRPORT  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง    โรม – กรงุเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

13.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TG 945 

 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  10 ชัว่โมง 50 นาที) 

 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

05.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ.................. 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมายเหต ุ:- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวนัดงักล่าว 

- ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมท่ีพัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกลา่วลว่งหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อบุัติเหตุตา่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณคม / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

 สกลุเงนิ อติาล ี ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

 

     ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม  
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตา่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

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. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลเูซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สต็อกโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถ้าทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอรต์ของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม  

บรษิทัฯ ขอแนะน าวา่ควรตอ้งไปท าพาสปอร์ตใหมก่อ่นมาท าการจองทวัร ์

 

- พาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าปจัจุบันท่ีจะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อวา่ “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท าศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท าจมูก ท าตา ท าปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท าฟนั / ดัดฟัน) ก็ท าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พาสปอร์ตถอืเป็นเอกสารทางราชการท่ีส าคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการช ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมท่ีทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน้ าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวาม / การตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลท่ีมี “คดีความ / ค าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท าความเขา้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐานการท าวีซา่อติาล ี
 

1. หนังสอืเดนิทาง(Passport)ท่ีเหลืออายเุกนิกวา่ 6 เดอืน  และเหลอืหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รปูถา่ยส-ีปัจจบุนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ านวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉากหลงัสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ /  

ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอายตุ่ ากวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เปน็ภาษาองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่าน้ัน) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถา่ยส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนกังานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบวุนัเขา้ท างาน / ต าแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชดุ ถา่ยส าเนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรยีน / นกัศกึษา หนังสือรบัรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท าอาชพีอสิระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปจัจุบันท่ีท า รายได้ 

5. หลกัฐานดา้นการเงนิ ***จ าเป็นต้องใช้ท้ัง 2 อย่างประกอบกัน***  (โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ท้ังสิ้น) 

- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (Bank Certificate) ออกมาไมเ่กนิ 15 วนั (นบั

จากวนัทีพ่นกังานขายแจง้ควิยืน่วซีา่) ส าหรับท่านท่ีออกสปอนเซอร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสารแสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบา้น หรือ

ทะเบียนสมรส .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน  

- ถ่ายส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยย์้อนหลัง 4 เดือน (สมุดบัญชีเล่มเดียวกับท่ีไปขอจดหมายรับรอง

สถานะทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) (อพัเดทกอ่นยืน่วซีา่ 7 วนั) ไม่รบับัญชีเงินฝาก

ประจ า, บัญชีกระแสรายวัน ควรเลือกบัญชีท่ีมีการเข้าออกเงินอย่างสม่ าเสมอ ไมต่้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 

6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด 

6. กรณีเดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปบีรบิรูณ ์      

6.1 ถ้าเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องขอหนงัสือ

ยินยอมจากทางส านักงานเขตว่ายินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (แล้วต้องระบุด้วยวา่เดินทางกับใคร) 

จากนั้น ให้ท่านน าหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศฉบับจริงนี้ ไปประทับตราท่ีกรมการกงสลุให้

เสร็จเรียบร้อยก่อนน ามายื่น มิฉะนั้นทางศูนย์ยื่นวีซา่ VFS จะไม่รับยื่นเอกสารโดยเด็ดขาด  

6.2 ถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา ต้องท าจดหมายชี้แจงด้วยว่าเด็กเดินทางไปกับใคร มีความสัมพันธ์

เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค้าเขียนชี้แจงข้ึนมา) 

 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ VFS GLOBAL อิตาล ี

ที่อยู่  อาคารจามจรุ ีสแควร ์เดอะพลาซา่ “ชัน้ 4” หอ้ง 404-405  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถานสีามยา่น” ทางออกประตทูี ่2 
 

***หมายเหต*ุ** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน 

ทางสถานทตูอติาล ี ไมอ่นญุาตใิหด้งึ

พาสปอรต์ในระหวา่งการยืน่ค ารอ้ง 

- การสแกนลายนิว้มือทางศูนยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะก าหนดวนัสแกนลายนิว้มอืให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ต้องมา

ตามวันนัดหมายของทาง VFS 

เท่านั้น ซึ่งจะก าหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ท่ีต้องน าติดตัวไป

ในวันสแกนลายนิ้วมอื  

บตัรประชาชน+สมดุเงนิฝากธนาคาร  
 

หมายเหต ุ 1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. การพิจารณาการให้วีซ่าหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทางสถานทตูฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความ

ประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
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อตัราคา่บริการ .... BUONO อติาล ีเกาะซซิลิี่  10  วนั  (TG) 

  ตลุาคม ปใีหม ่

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน) ท่านละ 99,900.- 106,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม   15,000.- 15,000.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรบัเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเท่ากบัราคาผูใ้หญ่ *** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านตอ่ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบท าการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์ 

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ 

4. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้ตามท่ีระบุในรายการทัวร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่าตัว อันเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดแูลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางท่ีระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลกูคา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางท่ีต้องจดัท าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 8 วนั)   =  ท่านละ 16 ยโูร     

8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 10 วนั) =  ท่านละ 1,000 บาท  

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรานต์ และปใีหม่ มดัจ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมด

ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช าระโดยเงินสด 

 

 ช าระด้วยการ โอนเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร  เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้า

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่ง

แฟกซ์ใบน าฝากมาท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันข้ึนไป  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 เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการลา่ช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้ถือวา่ท่านได้
สละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

*** หมายเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุาแจ้งพนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคา้ตอ้งท าการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น้ ามนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 

 



 

 

BUONO ITALY  -19- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม 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 

 

ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.......... BUONO อิตาลี เกาะซิซิลี่ 10 วัน (TG) .........วนัเดินทาง................................................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
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เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


