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- เที่ยวครบ ... ลงใต้ถึงเกาะคาปรี + เมืองปอมเปอี 
- ลิม้รสอาหารอติาเลีย่นรสเสิศ ... สปาเกต็ตี ้+ พซิซ่า ต้นต าหรับต้องที่นี ่
- มีล่องเรือกอนโดล่าที่เวนิส ให้ด้วยนะ ...... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรม – ปอมเปอี – ซอรเ์รนโต ้– นาโปลี – เกาะคาปรี – หอเอนปิซ่า 

ฟลอเรนซ ์– เวนิส – ลอ่งเรือกอนโดลา่ – เวโรน่า – มหาวิหารมิลาน 

*** เมนพิูเศษ .... พิซซ่า / สปาเกต็ต้ี  ***  
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..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – โรม  (อติาลี) 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที ่ 9 

เคาน์เตอร์แถว T  สายการบนิเอมเิรตส ์แอร์ไลน์  (EK .. EMIRATES AIRLINE) 
....   เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 

 

 
 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรยีกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    โรม 
 

01.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต  โดยเที่ยวบินที่  EK 385 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชั่วโมง 45 นาที) 

04.45 น. เดินทางถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  โดยเท่ียวบินที่  EK 097 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  7 ชัว่โมง 10 นาที) 

13.25 น. เดินทางถึง กรุงโรม เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ เป็นที่ต้ังของนครรัฐ

วาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนท่ีประทบัของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกด้วย 

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

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จากนั้น นำท่านชม นำ้พุเทรวี ่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซลัวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟ

เดอะฟาวด์เท่น” ท่ีโด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเท่ียวมีความเชื่อว่าหากโยน

เหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น นำท่านเข้าสู่

บรรยากาศย่าน จัตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียน

ยามว่าง ซึ่งนิยมมาพบปะกันบริเวณนี้ ซึ่งเป็นจตุรัสที่มีอาคารสวยงาม

ต่าง ๆ มากมาย และกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเรียงรายไปด้วยสินค้า

แบรนด์เนมของอิตาลี  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนัน้ นำทา่นเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  IH ROMA Z3  หรือเทียบเทา่ 
 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง    โรม - ปอมเปอี – ซอร์เรนโต ้
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี ในอดีตปอมเปอี เป็นเมอืงชายทะเลอันงดงาม ที่ต้ังอยู่ริมอ่าวเน

เปิลทางตอนกลางของอิตาลี แตแ่ล้วในป ี ค.ศ.79 ภูเขาไฟวีซูเวียสได้ระเบิดพ่นลาวาอันรอ้นแรง 

รวมทั้งไอก๊าซพิษ และขี้เถ้าลงมาถล่มท่วมทับปอมเปอี ฝังร่างชาวเมืองนบัพันคนไว้ทั้งเป็น เป็น

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัว กอ่ความพินาศไปทั่วทุกสารทิศ เมืองปอมเปอีที่

รุ่งเรอืงมายาวนานกว่า 800 ปี ต้องจมหายไปภายใต้ขี้เถ้าที่ตกลงมาทับถมสูงถึง 10 เมตร 

(ระยะทางประมาณ  245  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รบัการจัดตั้งเป็น พพิธิภัณฑ์เมืองปอมเปอ ีชมสภาพของเมืองท่ีขุด

ค้นขึ้นมา ชมซากเมืองซึง่ถูกทำลาย

โดยการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส 

เมื่อประมาณ 1,900 ปีมาแล้ว (24 

สิงหาคม ค.ศ.79) ลาวาไหลทบัถม

เมืองปอมเปอี ซึ่งมีความหนาหนาถึง 

6 ฟตุ และเถา้ถ่านได้ทับถมเพิ่มเติม

อีก 6 ฟตุหลังจากนั้นอีกประมาณ 1,700 ปีจึงไดม้ีการขุดค้นซากเมืองปอมเปอี ปัจจุบันซากเมือง

ได้ถูกขุดค้นจนเกือบครบทกุส่วนของเมืองแล้ว 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต ้ เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง 

ทิวทศันส์วยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทบัใจให้กับนกัท่องเที่ยว จนเปน็เมืองตากอากาศที่มี

ชื่อเสียง มีความงามในเร่ืองของทัศนียภาพริมผาสงู ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีบรรยากาศ

ของอิตาลีตอนใต้เสน่ห์ที่นกัท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่หลงใหล 

(ระยะทางประมาณ  27  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  40 นาที) 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโปลี เมืองท่าทีส่ำคัญทางตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี 

แต่เดิมเคยมีชื่อเป็นภาษากรีกว่า NEAPOLIS (NEW TOWN) เคยเป็นเมืองใหม่เมื่อ 2,500 ปี

มาแล้ว เพราะเมืองนี้ชาวกรีก ได้เข้ามายึดครองเป็นเมืองขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาลและ

โรมัน ได้เข้ายึดครองต่อจากกรีกเมื่อ 328 ปีกอ่นคริสตกาล จึงเป็นเมืองท่าท่ีสำคัญของทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน 

(ระยะทางประมาณ  51  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำทา่นเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรือเทยีบเทา่  
 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง    นาโปลี – เกาะคาปร ี– โรม 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสู ่ เกาะคาปรี ที่ต้ังอยู่ใกล้กับแหลมซอร์เรนโต้ ซึ่งเป็นเกาะ

เล็ก ๆ ที่มีธรรมชาติที่งดงามมาก เป็นสถานที่ตากอากาศของ

บคุคลสำคัญ ๆ มาช้านาน ซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจาก

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สู่ชุมชนคาปรี

อันเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จน

กลายเป็นศูนยก์ลางของเกาะที่มีชื่อเสียง

ในเร่ืองการท่องเท่ียวและตากอากาศ 

จากนัน้ นำท่านเปลี่ยนลงเรือเล็ก ล่องเข้าไปชม ถำ้บลูกรอ็ตโต้ ตั้งอยู่

ตอนเหนือของเกาะปากถำ้มีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ำ 

ส่วนที่อยู่เหนือน้ำจะสูงกว่าผิวน้ำเพียง 4 ฟตุเท่านั้น ที่มีความงดงาม

อย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ้ำน้ำลอดที่มีการกระทบของแสง

กับน้ำทะเลสีคราม ทำให้ภายในบริเวณถ้ำประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงิน

แปลกตา จึงได้ชื่อว่า บลูกร็อตโต จึงเป็นที่มาของชื่อดงักล่าว นอกจากนี้ 

ถ้ำนี้เป็นที่รู้จกักันมาตั้งแต่สมัยโรมัน แต่ถูกหลงลืมจนกระทั่งมาค้นพบ

ใหม่เมื่อปี ค.ศ.1826 

*** หมายเหตุ ***  การเขา้ชมถำ้บลูกรอ็ตโต ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ และระดับนำ้ทะเลในวันนัน้ อยา่งไรก็

ตาม บรษิัทฯจะจัดหาที่เทีย่วทดแทนเพือ่ประโยชน์สูงสุดของผูเ้ดนิทาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่  กรุงโรม  เมืองแห่งศูนยก์ลางอาณาจกัรโรมันในสมัยอดีตของอิตาล ี 

(ระยะทางประมาณ  230  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 
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จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  IH ROMA Z3  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง    โรม – ปซิา่ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ สนามกีฬาโคลีเซี่ยม สิ่งกอ่สรา้งท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรย์ของโลก เป็นสนามประลองยุทธของชาวโรมัน สร้างขึ้นเมือ่ 

ค.ศ.79 ซึ่งเป็นสนามกีฬายกัษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน แล้วไป

บนัทึกภาพกับประตูชยัคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชม

อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอรเ์อ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน 

ชมร่องรอยของศูนยก์ลางแห่งจักรวรรดิโ์รมันท่ีโรมันฟอรั่ม    

จากนั้น นำท่านเข้าสู่นครรัฐอิสระวาติกัน ศนูยก์ลางศาสนา

คริสตน์ิกายโรมันคาทอลกิที่ประทบัขององค์ประมุขแห่งศาสนา “พระ

สันตะปาปา” จากนั้น นำท่าน เขา้ชมมหาวหิารเซนตป์ีเตอร์ ชมความ

อลังการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้น

แกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาที่

ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ท่ีหาชมได้ยากซึ่งปจัจุบัน

ล้วนแต่เป็นสิ่งท่ีสำคัญล้ำค่าคู่บ้านคูเ่มืองของอิตาล ี จากนั้น ให้ท่านได้

ถ่ายภาพคูก่ับทหารสวิสฯ ราชองครักษ์ขององค์สมเด็จพระสันตปาปา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปซิา่ บ้านเกิดของกาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก ซึ่งเป็นคนแรก

ที่ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดดูาวเมื่อประมาณ 400 ปีมาแลว้ และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า ที่สร้าง

ขึ้นในป ี ค.ศ. 1174 ซึ่งเป็นสิง่มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ชาวโลกรู้จักกนัด ี จากการทดลอง

เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยา- ศาสตรเ์อก กาลิเลโอ 

(ระยะทางประมาณ  371  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  5 ชั่วโมง 20 นาที) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GALILEI  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง    ปซิา่ – ฟลอเรนซ์ – เวนสิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านถ่ายรูปคู่กับ หอเอนปซิา่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ

โลก และเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีกาลิเลโอท้าทายความเชือ่ของคนในสมัยนั้น 

ก็คือ เขาได้พิสูจน์ว่าของสองชิ้นซึ่งหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยลงจากที่สูง

จะตกถึงพื้นพร้อมกัน โดยเล่ากันว่าเขาได้ใช้หอเอนแห่งปิซ่าเป็น

สถานที่ทดลอง โดยปล่อยก้อนหินกอ้นใหญ่กับกอ้นเล็กจากหอเอนลง

มาพร้อมกัน 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ เมืองต้นตำรับศิลปะแบบเรเนสซองส์ อีกทั้งยังเป็นถิ่นกำเนิด

ของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ลีโอนารโ์ด ดารว์ินซี และไมเคิล แองเจโล  

(ระยะทางประมาณ  99  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย  นำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าเมืองฟลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเมืองศนูยก์ลางแห่งศิลปะในยุคเรเนซองส์ 

และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ช

เข้าไปในเขตเมอืง (เขตเมืองเก่า

ปลอดการจราจร) รถจอดส่งคณะ 

แล้วเริ่มเดินชมเมืองโดยเริ่มต้นจาก 

จัตุรัสของดูโอโม ่ หรือ มหาวหิาร

ซานตามาเรยี เดลฟโิอเร ที่โดดเด่น

ด้วยยอดโดมที่กล่าวกันว่าใหญ่ที่สุดในโลก หอระฆังกัมปานีเล และวิหารประกอบพิธีรับศลีจุ่ม ที่

มีประตูแห่งสรวงสวรรค์ หรือ PARADISE DOOR หรือประตูทองคำ ถัดไปเป็นจตัุรัสซินญอเรีย 

ที่ต้ังของศาลาว่าการเมือง และเป็นที่ต้ังรูปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่าสามศตวรรษ ใกล้กันเป็น

สะพานเวคคิโอสะพานเกา่แก่แห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน จากนั้น ให้ท่านได้ซ้ือหาสินค้า

ประเภทเครื่องหนัง, กระเป๋าถือ ฯลฯ 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นครเวนสิ เมสเตร้ ฝั่งแผ่นดนิใหญ่ในแคว้นเวเนโต้ เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษ

สุดเมืองหนึ่งของโลก เปรียบเสมือนประตูสู่ตะวันออกของยุโรปในอดีต ซึ่งได้รับการขนานนาม

ว่าราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองด้านการเดินเรือและศูนยก์ลางการค้าขายท่ีสำคัญที่สุด

ของทวีปยุโรป และยังเป็นบ้านเกิดของนกัเดินทางผู้ยิ่งใหญ่มาร์โคโปโล 

(ระยะทางประมาณ  251  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

18.30 น รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  AMBASCIATORI  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง    เวนสิ – เวโรนา่ – มลิาน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่าน ลงเรือสูเ่กาะเวนสิ (เมอืงที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) ชมเกาะเวนิสที่มีเกาะน้อยใหญ่กว่า    

118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง นำท่านสู่ จตุรัสซาน

มาร์โค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส นำท่านถ่ายรูปคู่กับ Doge Palace อัน

เป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต และมีความรุ่งเรืองเมื่อครั้ง

ทำการค้ากับตะวันออกไกล เข้าสู่ศูนยก์ลางของเกาะเวนิสที่จตุรัสเซนต์

มาร์ค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซน

ไทน์ อาคารรายระเบียง ร้านจำหน่ายเครื่องแก้วมูราโน่ที่มีชื่อเสียง ทั้ง

ยงัเป็นเครื่องแก้วชั้นดี ที่ขายให้กับนักท่องเท่ียวเก็บไว้เป็นเครื่องประดับบ้าน  
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จากนั้น  นำท่าน สัมผัสกับบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิทีเ่ปน็มนต์เสนห่์แหง่เวนสิ โดยการ ลอ่งเรือ

กอนโดลา่ เพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แกรนด์

คาแนล คลองที่กว้างท่ีสุดของเกาะ และงานก่อสร้าง ที่

แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะ ด้านสถาปัตยกรรมที่

สะพานเรียลอัลโต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) -- ใช้เวลา

ในการล่องเรอืประมาณ 30 นาที จากนั้น ให้ท่านได้เดิน

เล่นช้อปปิง้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิด

ให้บริการมาตัง้แต่ปี 1720  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา่ เมอืงแห่งวรรณคดีรักอมตะอันลือลั่น 

“โรมิโอและจูเลียต” ต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะ ที่เล่าขานกันมาก

ว่า 700 ปี จากการประพันธ์ของกวีเอกวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ จากนั้น 

นำทา่นถ่ายรูปหน้าบ้านเลขที่ 23 ของจเูลียต คาปูเลต์ กับภาพของ

ระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน 

ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็น

อันดบัสามของโลก 

(ระยะทางประมาณ  115  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 40 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองมลิาน เมืองศูนยก์ลางทางการค้า และการพาณิชยท์างภาคเหนือของ

อิตาลี ซึ่งผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และเก่า ตั้งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน 

(ระยะทางประมาณ  169  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 25 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN ASSAGO  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    มลิาน – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ นำทา่นเข้าสู่จุดศนูยก์ลางอันศกัดิ์สิทธิ์ คือ ดโูอโม ่ มหาวหิารแหง่เมืองมลิาน มหาวหิารแบบ

กอธิคที่ใหญ่เป็นอันดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมหีลังคา

ยอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัย

กว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรปูปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่    มาดอน

น่าเป็นสง่าอยู ่ อิสระใหท้่านได้ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลึก แล้วผ่านชมแกลลอ

เรยี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล็ อาคารกระจกที่เก่าแก่ และมีความสวยงาม 

หลังจากนั้น ชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรปูปั้นของ ลีโอนาโด 

ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั จากนั้น อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำของอิตาลีอย่างจุ

ใจ ณ ย่านช้อปปิ้งหลังดูโอโม ่ อาทิเช่น Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton, Valentino, 

Cartier, Chanel, Moschino, Hermés, D&G, Tod's, Prada, Bulgari, Chopard, Zara, … 
 

 (*****  อาหารกลางวัน  ....  อสิระตามอัธยาศัย  ....  ไมร่วมอยู่ในรายการ  *****) 
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17.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดไูบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยเที่ยวบินที่  EK 092 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง) 

 

วันทีเ่กา้ของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

06.25 น. เดินทางถึงกรุงดูไบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  EK 372 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  6 ชัว่โมง) 

18.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชัน้ 2  ผู้โดยสารขาเขา้ โดยสวัสดิภาพ……………… 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย ์.... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

 สกุลเงนิ อติาลี  ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO)  

 

     ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม  
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*** แผนที่ *** 

 

 

อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน (℃) 

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 17 21 24 23 20 15 11 5 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี้ ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... ก่อนซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่อิตาลี 
 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน  (จดหมายรับรองการทำงานฉบบัจรงิ เปน็ภาษาอังกฤษ) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต) 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กิน 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้ 

5. หลักฐานดา้นการเงนิ ***จำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน***  (โดยไม่มขี้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) 

- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (Bank Certificate) ออกมาไมเ่กนิ 15 วัน (นับ

จากวันทีพ่นักงานขายแจง้ควิยืน่วีซา่) สำหรับท่านที่ออกสปอนเซอร์รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสารแสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ

ทะเบียนสมรส .... ฉบบัจริงคนละ 1 ฉบบัต่อ 1 ท่าน  

- ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัยย์้อนหลัง 4 เดือน (สมุดบญัชีเล่มเดียวกับที่ไปขอจดหมายรับรอง

สถานะทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) (อัพเดทกอ่นยืน่วีซา่ 7 วัน) ไม่รับบญัชีเงินฝาก

ประจำ, บญัชีกระแสรายวัน ควรเลอืกบญัชีที่มีการเข้าออกเงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 

6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด 

6. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์       

6.1 ถ้าเด็กไม่ได้เดนิทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องขอหนังสือ

ยินยอมจากทางสำนักงานเขตว่ายินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (แล้วต้องระบุด้วยว่าเดินทางกับใคร) 

จากนั้น ให้ท่านนำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศฉบับจริงนี้ ไปประทบัตราท่ีกรมการกงสุลให้

เสร็จเรียบร้อยก่อนนำมายื่น มิฉะนั้นทางศูนยย์ื่นวีซ่า VFS จะไม่รับยื่นเอกสารโดยเด็ดขาด  

6.2 ถ้าเด็กไมไ่ด้เดินทางกับบิดา/มารดา ต้องทำจดหมายชี้แจงด้วยว่าเด็กเดินทางไปกับใคร มีความสัมพันธ์

เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค้าเขียนชี้แจงขึ้นมา) 

7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 
 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซ่า VFS GLOBAL อิตาลี 

ที่อยู่  อาคารจามจุรี สแควร์ เดอะพลาซา่ “ชัน้ 4” ห้อง 404-405  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

สถานีรถไฟใตด้ิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถานสีามยา่น” ทางออกประตูที ่2 
 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตอติาลี ไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้มือให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมา

ตามวันนดัหมายของทาง VFS 

เท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบับจริง ที่ต้องนำติดตวัไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  
 

หมายเหตุ 1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. การพิจารณาการให้วีซา่หรือไม่ให ้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แคต่ัวแทน

อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดุลพนิจิของ

ทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความ

ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   
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อัตราคา่บรกิาร .... แกรนด์อติาลี  9  วัน  (EK) 

   

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 89,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 81,900.- บาท 

 ผูใ้หญ่พกัห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   14,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ทา่นจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได ้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเทีย่วตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนือ่งจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเปน็หลัก 

6.  คา่ระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทวัร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหต ุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพย์สนิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกกัตัวของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขับรถยุโรป (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทา่นละ 14 ยูโร   

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 9 วนั) =  ทา่นละ 900 บาท 

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 60,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงือ่นไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกบัพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดงันี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใชจ้่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเปน็ตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตจุำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สนิส่วนตวัสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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