บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วเลขที่ 11/01967

-

สะสมไมล์กบั การบินไทย (TG) บินตรงไป และกลับ ... ไม่ ต้องเปลีย่ นเครื่ องให้ เสียเวลา
เที่ยวครบ ... ลงใต้ ถึงเกาะคาปรี + เมืองปอมเปอี
ลิม้ รสอาหารอิตาเลีย่ นรสเสิศ ... สปาเก็ตตี้ + พิซซ่ า ต้ นตาหรับต้ องที่นี่
มีล่องเรื อกอนโดล่าที่เวนิส ให้ ด้วยนะ ......

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

*** เมนูพิเศษ .... พิซซ่า / สปาเก็ตตี้ ***
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กำหนดการเดินทาง

1-9 พ.ค. / 6-14 พ.ค. / 13-21 พ.ค. / 2-10 มิ.ย. /
12-20 ก.ค. / 27 ก.ค.-4 ส.ค. / 11-19 ส.ค. /
22-30 ก.ย. / 12-20 ต.ค. / 22-30 ต.ค. 2565
..... รายละเอียดการเดินทาง .....

วันแรกของการเดินทาง
21.30 น.

กรุงเทพฯ – โรม

ประตูทางเข้าที่ 3
เคาน์เตอร์แถว D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG ... THAI AIRWAYS) ....
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เจ้าหน้าทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
❖ บริษัทฯ จัดเตรียมป้ายชือ่ ของท่านพร้อมโบว์ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของคณะ
❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมาณทีม่ ากกว่า 100 มิลลิลติ ร
ห้ามนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE เท่านั้น
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass

วันทีส่ องของการเดินทาง
00.20 น.
06.50 น.

โรม – ปอมเปอี – เนเปิล้

ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 944
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 11 ชัว่ โมง 30 นาที)
เดินทางถึง กรุงโรม เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดของแคว้นลาซีโอ ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ต้งั ของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระ
สันตะปาปา แห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกด้วย
(เวลายุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
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จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี ในอดีตปอมเปอี เป็นเมืองชายทะเลอันงดงาม ที่ตั้งอยู่ริมอ่าวเน
เปิลทางตอนกลางของอิตาลี แต่แล้วในปี ค.ศ.79 ภูเขาไฟวีซูเวียสได้ระเบิดพ่นลาวาอันร้อนแรง
รวมทั้งไอก๊าซพิษ และขี้เถ้าลงมาถล่มท่วมทับปอมเปอี ฝังร่างชาวเมืองนับพันคนไว้ทั้งเป็น เป็น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มาเยือนโดยไม่รู้ตวั ก่อความพินาศไปทั่วทุกสารทิศ เมืองปอมเปอีที่
รุ่งเรืองมายาวนานกว่า 800 ปี ต้องจมหายไปภายใต้ขี้เถ้าที่ตกลงมาทับถมสูงถึง 10 เมตร
(ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รบั การจัดตั้งเป็น พิพธิ ภัณฑ์เมืองปอมเปอี ชมสภาพของเมืองที่ขุด
ค้นขึ้นมา ชมซากเมืองซึ่งถูกทำลายโดยการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส เมื่อประมาณ 1,900 ปี
มาแล้ว (24 สิงหาคม ค.ศ.79) ลาวา
ไหลทับถมเมืองปอมเปอี ซึ่งมีความ
หนาหนาถึง 6 ฟุต และเถ้าถ่านได้ทับ
ถมเพิ่มเติมอีก 6 ฟุตหลังจากนั้นอีก
ประมาณ 1,700 ปีจึงได้มีการขุดค้น
ซากเมืองปอมเปอี ปัจจุบันซากเมือง
ได้ถูกขุดค้นจนเกือบครบทุกส่วนของเมืองแล้ว
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง
ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มี
ชื่อเสียง มีความงามในเรื่องของทัศนียภาพริมผาสูง ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีบรรยากาศ
ของอิตาลีตอนใต้เสน่ห์ท่นี กั ท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่หลงใหล
(ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโปลี เมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี
แต่เดิมเคยมีชื่อเป็นภาษากรีกว่า NEAPOLIS (NEW TOWN) เคยเป็นเมืองใหม่เมื่อ 2,500 ปี
มาแล้ว เพราะเมืองนี้ชาวกรีก ได้เข้ามายึดครองเป็นเมืองขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาลและ
โรมัน ได้เข้ายึดครองต่อจากกรีกเมื่อ 328 ปีกอ่ นคริสตกาล จึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญของทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน
(ระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ท่พี ัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
จากนั้น

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

นาโปลี – เกาะคาปรี – โรม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสู่ เกาะคาปรี ทีต่ ้งั อยู่ใกล้กับ
แหลมซอร์เรนโต้ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มี
ธรรมชาติที่งดงามมาก เป็นสถานที่ตาก
อากาศของบุคคลสำคัญ ๆ มาช้านาน ซึ่ง
รายได้หลักของเกาะนี้มาจาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สู่ชุมชนคาปรี
อันเก่าแก่ต้งั รกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลางของเกาะที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ จากนัน้ นำท่านเปลี่ยนลง
เรือเล็ก ล่องเข้าไปชม ถ้ำบลูกร็อตโต้ ตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะปากถ้ำมี
รูปร่างคล้ายรูกุญแจ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ำ ส่วนที่อยู่เหนือน้ำจะสูงกว่า
ผิวน้ำเพียง 4 ฟุตเท่านั้น ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่
แห่งในโลก ถ้ำน้ำลอดทีม่ ีการกระทบของแสงกับน้ำทะเลสีคราม ทำให้
ภายในบริเวณถ้ำประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงินแปลกตา จึงได้ชื่อว่า บลูกร็อตโต จึงเป็นที่มาของ
ชื่อดังกล่าว นอกจากนี้ ถ้ำนี้เป็นที่ร้จู กั กันมาตั้งแต่สมัยโรมัน แต่ถูกหลงลืมจนกระทั่งมาค้นพบ
ใหม่เมื่อปี ค.ศ.1826
*** หมายเหตุ *** การเข้าชมถ้ำบลูกร็อตโต ขึน้ อยูก่ ับสภาพอากาศ และระดับน้ำทะเลในวันนัน้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯจะจัดหาที่เทีย่ วทดแทนเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของผูเ้ ดินทาง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองแห่งศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในสมัยอดีตของอิตาลี ตั้งอยู่
ทางตอนกลางของประเทศ นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ต้งั ของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่
ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก อีกด้วย
(ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม IH ROMA Z3 หรือเทียบเท่า
จากนั้น

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

โรม – ปิซา่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ สนามกีฬาโคลีเซีย่ ม สิ่งก่อสร้างที่
ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เป็นสนามประลองยุทธของชาวโรมัน
สร้างขึ้นเมื่อ
ค.ศ.79 ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน
แล้วไปบันทึกภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์
แห่งชัยชนะ ผ่านชมอนุสาวรียพ์ ระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล
หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม
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จากนั้น

นำท่านเข้าสู่นครรัฐอิสระวาติกัน ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ประทับของ
องค์ประมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” จากนั้น นำท่าน เข้าชมมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมความอลังการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการตกแต่ง
อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิล
แองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่
หาชมได้ยากซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของ
อิตาลี จากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพคูก่ ับทหารสวิสฯ ราชองครักษ์ขององค์
สมเด็จพระสันตปาปา จากนั้น นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พี
ซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่ง
ดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้
กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น นำท่านเข้าสู่บรรยากาศย่าน จัตุรัส
บันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง ซึ่งนิยมมา
พบปะกันบริเวณนี้ ซึ่งเป็นจตุรสั ที่มีอาคารสวยงามต่าง ๆ มากมาย และกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้ง
ชื่อดังเรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา่ บ้านเกิดของกาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก ซึ่งเป็นคนแรก
ที่ใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า ที่สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1174 ซึ่งเป็นสิง่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ชาวโลกรู้จักกันดี จากการทดลอง
เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยา- ศาสตร์เอก กาลิเลโอ
(ระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที)
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GALILEI หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง

ปิซา่ – ฟลอเรนซ์ – เวนิส

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ หอเอนปิซา่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอท้าทายความเชือ่ ของคนในสมัยนั้น
ก็คือ เขาได้พิสูจน์ว่าของสองชิ้นซึ่งหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยลงจากที่สูง
จะตกถึงพื้นพร้อมกัน
โดยเล่ากันว่าเขาได้ใช้หอเอนแห่งปิซ่าเป็น
สถานที่ทดลอง โดยปล่อยก้อนหินก้อนใหญ่กับก้อนเล็กจากหอเอนลง
มาพร้อมกัน
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ เมืองต้นตำรับศิลปะแบบเรเนสซองส์
อีกทั้งยังเป็นถิ่นกำเนิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ลีโอนาร์โด
ดาร์วินซี และไมเคิล แองเจโล
(ระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
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12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าเมืองฟลอเรนซ์

ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรเนซองส์
และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ช
เข้าไปในเขตเมือง
(เขตเมืองเก่า
ปลอดการจราจร) รถจอดส่งคณะ
แล้วเริ่มเดินชมเมืองโดยเริ่มต้นจาก

จัตุรัสของดูโอโม่ หรือ มหาวิหาร
ซานตามาเรีย เดลฟิโอเร ที่โดดเด่น
ด้วยยอดโดมที่กล่าวกันว่าใหญ่ท่สี ุดในโลก หอระฆังกัมปานีเล และวิหารประกอบพิธีรับศีลจุ่ม ที่
มีประตูแห่งสรวงสวรรค์ หรือ PARADISE DOOR หรือประตูทองคำ ถัดไปเป็นจัตุรสั ซินญอเรีย
ที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง และเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่าสามศตวรรษ ใกล้กันเป็น
สะพานเวคคิโอสะพานเก่าแก่แห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน จากนั้น ให้ท่านได้ซื้อหาสินค้า
ประเภทเครื่องหนัง, กระเป๋าถือ ฯลฯ
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ นครเวนิส เมสเตร้ ฝั่งแผ่นดินใหญ่ในแคว้นเวเนโต้ เมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
สุดเมืองหนึ่งของโลก เปรียบเสมือนประตูสู่ตะวันออกของยุโรปในอดีต ซึ่งได้รับการขนานนาม
ว่าราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองด้านการเดินเรือและศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญที่สุด
ของทวีปยุโรป และยังเป็นบ้านเกิดของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่มาร์โคโปโล
(ระยะทางประมาณ 251 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที)
18.30 น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AMBASCIATORI หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

เวนิส – เวโรน่า – มิลาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ลงเรือสูเ่ กาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) ชมเกาะเวนิสที่มีเกาะน้อยใหญ่กว่า
118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง นำท่านสู่ จตุรัสซานมาร์โค ศูนย์กลางของ
เกาะเวนิส นำท่านถ่ายรูปคู่กับ Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้
ครองนครเวนิสในอดีต
และมีความรุ่งเรืองเมื่อครั้งทำการค้ากับ
ตะวันออกไกล เข้าสู่ศนู ย์กลางของเกาะเวนิสที่จตุรัสเซนต์มาร์ค ที่
กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์
อาคารรายระเบียง ร้านจำหน่ายเครื่องแก้วมูราโน่ที่มีชื่อเสียง ทั้งยังเป็น
เครื่องแก้วชั้นดี ที่ขายให้กับนักท่องเที่ยวเก็บไว้เป็นเครื่องประดับบ้าน
จากนั้น นำท่าน สัมผัสกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกทีเ่ ป็นมนต์เสน่ห์
แห่งเวนิส โดยการ ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่
แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้าง ที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะ
ด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้
(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) -- ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 30 นาที
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จากนั้น
12.00 น.
บ่าย

ให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เมืองแห่งวรรณคดีรักอมตะอันลือลั่น
“โรมิโอและจูเลียต” ต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะ ที่เล่าขานกันมากว่า
700 ปี จากการประพันธ์ของกวีเอกวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ จากนั้น นำ
ท่านถ่ายรูปหน้าบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของ
ระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกค่ำคืน
ผ่านชม Arena หรือ Amphitheatre โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็น
อันดับสามของโลก
(ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองศูนย์กลางทางการค้า และการพาณิชย์ทางภาคเหนือของ
อิตาลี ซึ่งผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และเก่า ตั้งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน
(ระยะทางประมาณ 169 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN ASSAGO หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

12.00 น.
บ่าย
18.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ดูโอโม่ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน มหาวิหารแบบ
กอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคา
ยอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัย
กว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่ มาดอน
น่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอ
เรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่ และมีความสวยงาม
หลังจากนั้น ชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด
ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำของอิตาลีอย่างจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งหลังดูโอโม่ อาทิ
เช่น Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton, Valentino, Cartier, Chanel, Moschino, Hermés, D&G,
Tod's, Prada, Bulgari, Chopard, Zara, …
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN ASSAGO หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
เช้า

มิลาน

มิลาน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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09.00 น.
14.05 น.

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชัว่ โมง 50 นาที)

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
05.55 น.

กรุงเทพฯ

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

**** END OF TOUR ****
*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... 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, อุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม : โทร. 02-108-8666
สกุลเงิน

อิตาลี ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)

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

อุณหภูมโิ ดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน (℃)
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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ถ้าท่านเจอสิง่ เหล่านี้ ...... ถึงแม้วา่ พาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุกต็ าม
บริษัทฯ ขอแนะนำว่าควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่ นมาทำการจองทัวร์
- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ...
บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น
หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,
หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ
ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่าด้วยเรือ่ ง “คดีความ / การตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ ....
เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำความเข้าใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐานการทำวีซา่ อิตาลี
1. หนังสือเดินทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า
2. รูปถ่ายสี-ปัจจุบนั ขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เท่านัน้ ...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรข้าราชการ /
สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า /
สำเนาสูตบิ ัตร (ในกรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีขนึ้ ไป) อย่างละ....2...ชุด
4. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง เป็นภาษาอังกฤษ)
(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชอื่ สถานทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด
- พนักงานบริษัท / ข้าราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน
(ระบุวันเข้าทำงาน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาที่จะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอายุ…1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- ทำอาชีพอิสระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ รายได้
5. หลักฐานด้านการเงิน ***จำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน*** (โดยไม่มขี ้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (Bank Certificate) ออกมาไม่เกิน 15 วัน (นับ
จากวันทีพ่ นักงานขายแจ้งคิวยืน่ วีซา่ ) สำหรับท่านที่ออกสปอนเซอร์รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสารแสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ
ทะเบียนสมรส .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน
- ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 4 เดือน (สมุดบัญชีเล่มเดียวกับที่ไปขอจดหมายรับรอง
สถานะทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) (อัพเดทก่อนยืน่ วีซา่ 7 วัน) ไม่รับบัญชีเงินฝาก
ประจำ, บัญชีกระแสรายวัน ควรเลือกบัญชีท่มี ีการเข้าออกเงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง
6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด
6. กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีบริบูรณ์
6.1 ถ้าเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องขอหนังสือ
ยินยอมจากทางสำนักงานเขตว่ายินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (แล้วต้องระบุด้วยว่าเดินทางกับใคร)
จากนั้น ให้ท่านนำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศฉบับจริงนี้ ไปประทับตราที่กรมการกงสุลให้
เสร็จเรียบร้อยก่อนนำมายื่น มิฉะนั้นทางศูนย์ยื่นวีซ่า VFS จะไม่รับยื่นเอกสารโดยเด็ดขาด
6.2 ถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา ต้องทำจดหมายชี้แจงด้วยว่าเด็กเดินทางไปกับใคร มีความสัมพันธ์
เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค้าเขียนชี้แจงขึ้นมา)
7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอพหมอพร้อม) เพือ่ เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว
ไ

**หมายเหตุ**

- ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์

เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour

G. ITALY (TG) -12www.avenue.co.th

แผนทีศ่ ูนย์ยนื่ วีซ่า VFS GLOBAL อิตาลี
ที่อยู่ อาคารจามจุรี สแควร์ เดอะพลาซ่า “ชัน้ 4” ห้อง 404-405 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถานีสามย่าน” ทางออกประตูที่ 2

***หมายเหตุ***

หมายเหตุ

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน
ทางสถานทูตอิตาลี ไม่อนุญาติให้ดงึ
พาสปอร์ตในระหว่างการยื่นคำร้อง
- การสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ยื่นวีซ่า
VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ต้องมา
ตามวันนัดหมายของทาง
VFS
เท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการ
เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา
ให้ท่านอีกครั้ง)
- เอกสารฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไป
ในวันสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน+สมุดเงินฝากธนาคาร
1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระ
ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน
ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. การพิจารณาการให้วีซา่ หรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน
อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่ นดุลพินจิ ของ
ทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความ
ประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซา่ ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
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อัตราค่าบริการ .... แกรนด์อติ าลี 9 วัน (TG)
ผู้ใหญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

96,900.88,900.14,000.-

บาท
บาท
บาท

***หมายเหตุ*** ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 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
ค่าตั๋วเครือ่ งบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนำมาแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์
(ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเทีย่ วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน
ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์
หมายเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนือ่ งจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่าตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทไี่ ด้รับอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คุม้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทาง

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

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม โทร. 02-108-8666
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง)

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รฐั บาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
6. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

9. ค่าทิปพนักงานขับรถยุโรป
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

(คนละ 2 ยูโร x 7 วัน)
(คนละ 100 บาท x 9 วัน)

= ท่านละ 14 ยูโร
= ท่านละ 900 บาท

ขัน้ ตอนการจอง และชำระค่าทัวร์
1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำท่านละ 60,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป
2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
แม้กรณีท่ียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทั ฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงือ่ นไขการชำระเงินนี้
(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทั ฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที)

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ทา่ นชำระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชือ่ ส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการชำระเงินของท่าน
เป็นสำคัญ
-หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล
กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป
คืนค่ามัดจำทั้งหมด
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่ มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เด็กทีม่ ีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูส้ ูงอายุ หรือท่านทีม่ ีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า
ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว
กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าทีด่ ้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ
ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร
ติดขัด และทรัพย์สนิ ส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

*** หมายเหตุ ***

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

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

รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

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

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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