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กา้หนดการเดนิทาง 8-14 ม.ีค. / 18-24 ม.ีค. 2563 (59,900.-) 

 22-28 ม.ีค. 2563 (59,900.-) 

 

..... รายละเอยีดการเดนิทาง ..... 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – มลิาน  (อติาล)ี 
 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ ชั นที่ 4 ผู้โดยสารขาออก ประตทูางเขา้ที ่ 10 

เคานเ์ตอรแ์ถว U  สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ (TK .. TURKISH AIRLINE) ....   
เจา้หนา้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 กรณุาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปา้ยชือ่ของทา่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ้านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั น จะน้ามาแจกคืนให้ท่าน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสายการบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนา้ตดิตวัถอืขึ นเครือ่ง ยกเว้นสินค้าท่ีซื อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ นเคร่ือง*** 

ทุกทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่า้หนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
  

22.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  โดยเท่ียวบินท่ี  TK 065 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชั่วโมง 25 นาที) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    มิลาน 
 

05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี  โดยเท่ียวบินท่ี  TK 1873 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  3 ชัว่โมง) 

 



 

 

อติาล ีโดโลไมท ์ -3- 

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 

 

10.00 น. เดินทางถึง เมอืงมลิาน เมืองศูนย์กลางทางการค้า และการพาณิชย์ทางภาคเหนือของอิตาลี ซึ่ง

ผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมยัใหม่และเก่า ตั งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน 

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

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

จากนั น น้าท่านเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิส์ิทธ์ิ คือ ดูโอโม ่ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน มหาวิหารแบบ

กอธิคท่ีใหญ่เป็นอันดบัสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคายอดเรยีวแหลมจ้านวน 

135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ น บนสุดมีรปูปั้นทองขนาด 4 

เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก ผ่านชมแกลลอเรีย 

วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกท่ีเก่าแก่ และมีความสวยงาม ผ่านชมโรงละครโอเปร่า   

ลาสกาลา่ ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกท่ีโด่งดัง จากนั น อิสระให้ท่านได้เลือก

ซื อสินค้าาแฟชั่นชั นน้าตา่ง ๆ ของอิตาลีได้ ณ ย่านชอ้ปปิ้งหลังดโูอโม่ 

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  KLIMA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    โคโม ่– เซอรม์โิอเน ่– โบลซาโน ่
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงเซอรม์โิอเน่  เมืองน้อยแสนน่ารักเป็นเหมือนเกาะเล็ก ๆ ท่ีมปีราสาท

เก่าแก่อายุกว่า 700 ปีท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างในศตวรรษท่ี 13 ปราสาทกลางเมืองท่ีถูก

สร้างยื่นลงไปในทะเลสาบการ์ดา (Garda Lake) 

ทะเลสาบน า้จดืท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอิตาลี คลอบคลุม

พื นท่ีกว่า 370 ตารางกิโลเมตร จากนั น น้าท่านเดินชม

เมอืงเซอร์มิโอเน่ ลอดประตูก้าแพงเมืองเก่าผ่าน

ปราสาทเกา่แกป่ระจา้เมอืง สร้างในปี 1277 เมืองนี เคย

อยู่ในการปกครองของตระกูล Scaliger ทันทีท่ีเข้าสู่เขต

เมืองเก่าท่านจะพบกับความสวยงามของเมือง ลานจตัุรสัเล็ก ๆ ในเมอืงล้วนถูกล้อมรอบด้วย

อาคารเก่าแก่สวยงาม เดินเล่นตามตรอกซอกซอยและชมวิวท่ีสวยงามริมทะเลสาบทุก ๆ จดุของ

เมืองจะมีร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ มุมนั่งพักผอ่น และท่ีขาดไม่ได้ของการเข้ามาเยือนเมือง

นี  คือ การลองลิ มชิมรสไอศกรีมอิตาลีท่ีเรียกว่า “เจลาโต” วา่กันว่ารา้นไอศกรีมท่ีนี่มีการ

แข่งขันกันมาก มีไอศกรีมรสชาติตา่ง ๆ ให้เลือกมากท่ีสุดในอิตาล ี

(ระยะทางประมาณ  134  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 
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13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร   

บ่าย   น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบลซาโน เมืองท่ีถือวา่เป็นประตูสู่อทุยานแหง่ชาตโิดโลไมท ์ โบลซาโน่

เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต้ ซึ่งล้อมรอบดว้ยแม่น ้า ท่ีนี่แม่น ้า 

Talvera จะไหลลงไปในแม่น ้า Israco และมารวมกันเป็นแม่น ้า Adige 

เนินเขาท่ีเป็นป่าทุ่งหญ้า ไร่องุ่น เมืองโบลซาโน่รู้จักกันท่ัวไปเมื่อครั งท่ี 

NATIONAL GEOGRAPHIC ไปถ่ายท้าสารคด ีการค้นพบซากมนุษย์ท่ีฝั่งอยู่

ใต้หิมะบนยอดเขาสูงในแคว้นทีโรลของออสเตรีย และน้ารา่งนั นมาไว้ท่ีนี ่

เรยีกกันว่ามนุษย์หิมะแห่งโบลซาโน่ ท่ีเป็นข่าวไปท่ัวโลก จากนั น มีเวลา

ให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมเมืองเก่า ผ่านชมวิหารดโูอโม่ โบสถ์ Chiesa dei 

Domenican และอนุสาวรยี์ท่ีจัตุรัสกลางเมือง Piazza delle Erbe แถบ

ถนนคนเดิน Piazza Walther และยา่นอาเขตโบลซาโน 

(ระยะทางประมาณ  157  กิโลเมตร 

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  FOUR POINTS SHERATON  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง โบลซาโน ่– ***อทุยานแหง่ชาตโิดโลไมท*์** 

 ทะเลสาบบรายเอยีซ + มซิรูนิา่ – กอรต์นีา ด ิอมัเปซโซ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู ่ เมอืงออรต์เิซ่ เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเท่ียวในแถบอุทยานโดโลไมท ์

โดยเป็นหนึ่งในเทือกเขาท่ีสวยท่ีสุดในโลก และได้รับการขึ นทะเบียนให้เปน็มรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก้ ตั งอยู่ในหุบเขามีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนกั 

(ระยะทางประมาณ  37  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

จากนั น น้าท่าน นัง่กระเชา้ขึ นสูบ่นเนนิเขาทีเ่รยีกวา่ ALPE DI SIUSI ท่านจะไดช้มวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้า

ราบเลียบบนภูเขา ท่ีได้ขึ นชื่อว่ากว้างใหญ่ท่ีสุดในยุโรป สัมผัสกับความงดงามอันประหลาด

มหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา 

โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ท่ีมีรูปทรงประหลาด ยอดเขาแหลม

ชันเป็นจดุเด่นมีเส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวต่าง ๆ จากนั น มีเวลาให้ท่านไดเ้ก็บภาพสวย ๆ อัน

ประทับใจก่อนท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศสดุท่ีจะบรรยาย 

(*** หมายเหต ุ: การใหบ้รกิารของกระเชา้ขึ นกบัสภาพความพรอ้มของสภาพอากาศ ***) 

..... กระเชา้อาจปดิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้ทราบลว่งหนา้ ..... 



 

 

อติาล ีโดโลไมท ์ -5- 

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 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านแวะชมและถ่ายภาพบริเวณ ทะเลสาบเบรยีส ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  FANES 

SENNES BRAIES เป็นเขตป่าสงวนท่ีใหญ่ท่ีสุดใจกลางเทือกเขา 

โดโลไมท์ ยูเนสโกจ้ดัให้เปน็มรดกโลกทางธรรมชาติด้วย ... ว่ากัน

ว่าท่ีนี่เป็นประตูสู่ดินแดนใต้พิภพตามต้านาน ทุก ๆ ร้อยปีในคืน

พระจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงในต้านานจะออกมาจากเนินเขา ภาษา

ลาตินหมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรอืรอบ ๆ ทะเลสาบพร้อม

ส่งเสียงแตรท่ีดังกึกก้องไปท่ัวเทือกเขาโดโลไมท์ 

(ระยะทางประมาณ  87  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาที) 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมซิรูนิา Misurina Lake อีก

หนึ่งทะเลสาบชื่อดังในอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ซึ่ง

ตั งอยู่ท่ีระดบัความสูง 1,754 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

และมีความโด่งดงัเรื่องภาพวิวภูเขาสะท้อนน ้าในวันฟ้า

ใส ดึงดดูให้นักท่องเท่ียวมากมาย ไม่พลาดท่ีจะแวะมา

เยือนทะเลสาบแห่งนี  

(ระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงคอรต์นิา่ ดอมปาสโซ ่ เมืองสกรีีสอร์ท ท่ีอยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขา

โดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดยีวของอิตาลีท่ีได้รับ

การยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกรีีสอร์ทท่ีดีท่ีสุดในโลก เคยใช้เป็น

สถานท่ีจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวในปี 1956 และเคย

เป็นสถานท่ีถ่ายท้าภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน For Your 

Eye Only เมืองนี อยู่สูงจากน ้าทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนาน

นามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ 

(ระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  ANCORA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง กอรต์นีา ด ิอมัเปซโซ –  

 ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด  (สโลวีเนยี) – ลบุเบลยีนา 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงเบลด ประเทศสโลวีเนีย (SLOVENIA) เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวลั

ชนะเลิศทางด้านรีสอร์ทของโลก ตั งอยู่ริมทะเลสาบเบลดท่ีงดงามและแวดล้อมด้วยธรรมชาติของ

ขุนเขาแอลป์ ท่ีเรียกว่า JULIAN ALPS MOUNTAIN จึงถูกขนานนามว่า “ไขมุ่กแห่งเทอืกเขา

แอลป”์ โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบ ท่ีน้ าทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต 

(ระยะทางประมาณ  234  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาที) 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธาร

น ้าแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน ้าแข็ง แต่ท่ีน่าสนใจยิ่งกว่านั น คือ น ้าในทะเลสาบ ไม่

ได้มาจากการละลายของธารน ้าแข็ง แต่มาจากบ่อน ้าร้อนใต้ดินหลายแห่ง น ้าในทะเลสาบนี จึง

ใสบริสุทธ์ิ และไม่กลายเป็นน ้าแข็งในฤดหูนาว จากนั นเรือจะล่อง

ผ่านปราสาทเบลด (Bled Castle) ท่ีตั งอยูบ่นริมผาติดทะเลสาบ เป็น

ปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสโลวีเนีย จกัรพรรดิเ์ฮนริคท่ี 2 แห่ง

เยอรมัน ยกให้เป็นสถานท่ีพักของบิชอป อัลเบี่ยมแห่งบริเซน 

(Bishop Albium of Brixen) ในป ี ค.ศ. 1004 มีการก่อสร้างต่อเติม

ติดต่อกันมาหลายยุค ดงัเห็นได้จากอาคารแบบโรมัน ต่อมาต่อเติม

เป็นโบสถ์อัสสัมชัญในรูปแบบกอธิค หรือแบบบารอ็ค  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงลบุเบลยีนา เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนียและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศสโลวีเนีย ดินแดนท่ีอยู่บริเวณยุโรปกลาง ด้วยกลิ่นอายของความบอบช้ าจากสงคราม 

และประวัติศาสตร์ท่ีสั่งสมมานานกวา่พันปีจึงส่งผลให้สโลวีเนียกลายเป็นดินแดนท่ีมีความเก่าแก่

มากแห่งหนึ่งของยุโรปเดินทางถึงเมืองลุบเบลยีนา 

(ระยะทางประมาณ  55  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค้่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั น น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม  AUSTRIA TREND  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง ลบุเบลยีนา  (ถ า้โพสทอยนา่) – กรงุเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางไปเท่ียวชม ถ ้าโพสทอยนา่ (POSTOJNA CAVERNS) เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี 

และมีนักท่องเท่ียวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ ้าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป มี

อายุเก่าแก่กว่า 2 ลา้นป ี ภายในถ ้าเชื่อมต่อถึงกันเป็นระยะทางว่า 27 

กิโลเมตร เข้าชมภายในถ า้ โดยขบวนรถรางไฟฟ้าท่ีเปิดให้บริการในปี 

1884 อุณหภูมิภายในถ า้โดยเฉลีย่ 8-10 องศาเซลเซียส น้าท่านชมส่วนท่ี

ใหญ่ท่ีสุดภายในถ ้าท่ีเรียกว่า Classic Karst ภายในถ ้ามีหินงอกหินย้อย

หลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถ ้า

มากมายลดหลั่นเป็นชั น ๆ ราวกับเนรมิต จากนั น น้าท่านชมความแปลก

ของปลามนษุย ์HUMAN FISH หรือ OLM สิ่งท่ีชีวิตขนาดเล็กท่ีอาศัยอยู่ใน

ถ ้านี  นอกจากนี  ยังมีสิ่งชีวิตแปลก ๆ อีกหลายชนิดท่ีพบได้เฉพาะในถ ้า

แห่งนี  มีงานวิจัพท่ีพบว่ามีสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ใต้ดินภายในถ ้าถึงกว่า 84 ชนิด

สายพันธ์ุ 

(ระยะทางประมาณ  53  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 
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จากนั น น้าท่านเดินทางกลับ เมอืงลบุเบลยีนา่ จากนั น น้าท่านสู่จตัุรสัท่ีเป็นจดุศูนย์รวมของเมือง ท่าน

จะได้ชมความสวยงามของสะพาน 3 สะพาน ท่ีเชื่อมต่อเมืองเข้าด้วยกัน, 

ถ่ายรูปกับสะพานมังกร (Dragon Bridge) สร้างในปี ค.ศ. 1901      

เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ท่ีสร้างด้วยคอนกรตีเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของ

ยุโรป ท่ีหัวสะพานทั งสองฝั่งจะมีรูปมงักรในแบบอาร์ตนูโว อยู่ฝั่งละ 2 

ตัว รวมเป็น 4 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลุบเบลยีน่า จากนั น มี

เวลาอสิระตามอัธยาศัย ให้ท่านไดเ้ดินเล่นชมบรรยากาศของ “จตรุสั    

พรเีซอรเ์รนส”์ กวีเอกแห่งสโลวีเนีย ผู้ประพันธ์ บทเพลงชาติสโลวีเนยี 

เป็นจตัุรสัท่ีมีความส้าคัญเช่นเดียวกับจตัุรสับันไดสเปนในกรุงโรม มรีูป

ปั้นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีท่ีมีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์

ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้จตัุรสัเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกนั 

ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  โดยเท่ียวบินท่ี  TK 1064 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  3 ชัว่โมง 20 นาท)ี 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 
 

00.15 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  TK 068 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  9 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

15.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชั น 2  ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ……………… 

 

 

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

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวนัดงักล่าว 

- ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานท่ีท่องเท่ียวนี  ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั น 

- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมท่ีพัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกลา่วลว่งหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อบุัติเหตุตา่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั ง

ทรัพย์สินส่วนตัวทั งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 คุณคม / คณุเมย ์/ คณุมิ น 

 
 

 

สกลุเงนิ อติาล ีใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO) 

    

ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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*** แผนที ่*** 

 

 

 

อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน (℃) 

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. 

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

 ลุบเบลียน่า 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 
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ถ้าทา่นเจอสิง่เหลา่นี  ...... ถงึแมว้า่พาสปอรต์ของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม  

บรษิทัฯ ขอแนะนา้วา่ควรตอ้งไปทา้พาสปอรต์ใหม่กอ่นมาทา้การจองทวัร ์

 

- พาสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้าปจัจุบันท่ีจะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อวา่ “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปท้าศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท้าพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท้าจมูก ท้าตา ท้าปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ท้าฟนั / ดัดฟัน) ก็ท้าให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พาสปอร์ตถอืเป็นเอกสารทางราชการท่ีส้าคัญ เพราะฉะนั น ถ้าเกิดมีการช้ารุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมท่ีทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน ้าเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั งสิ น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวาม / การตั งครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลท่ีมี “คดีความ / ค้าสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค ้าประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ท้าให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึ นเหลา่นี  ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทั งสิ น ซึ่งอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

ถอืเปน็ความรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซื อทวัร ์โปรดทา้ความเขา้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐานการทา้วีซา่อติาล ี
 

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

2. รปูถา่ยส-ีปัจจบุนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ้านวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉากหลงัสีขาว ...เทา่นั น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. สา้เนาบตัรประชาชน / สา้เนาทะเบยีนบา้น / สา้เนาบตัรขา้ราชการ /   

สา้เนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / สา้เนาทะเบยีนสมรส / สา้เนาใบหยา่ /  

สา้เนาสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอายตุ่า้กวา่ 18 ปีขึ นไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการทา้งาน   

(จดหมายรบัรองการทา้งาน เปน็ภาษาองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถา่ยสา้เนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนกังานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท้างาน  

(ระบวุนัเขา้ทา้งาน / ตา้แหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชดุ ถา่ยสา้เนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรยีน / นกัศกึษา หนังสือรบัรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ทา้อาชพีอสิระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปจัจุบันท่ีท้า รายได้ 

5. หลกัฐานดา้นการเงนิ ***จา้เป็นต้องใช้ทั ง 2 อย่างประกอบกัน***  (โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั งสิ น) 

- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (Bank Certificate) ออกมาไมเ่กนิ 15 วนั (นบั

จากวนัทีพ่นกังานขายแจง้ควิยืน่วซีา่) สา้หรับท่านท่ีออกสปอนเซอร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได้ และต้องมีเอกสารแสดงเห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบา้น หรือ

ทะเบียนสมรส .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน  

- ถ่ายสา้เนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยย์้อนหลัง 4 เดือน (สมุดบัญชีเล่มเดียวกับท่ีไปขอจดหมายรับรอง

สถานะทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) (อพัเดทกอ่นยืน่วซีา่ 7 วนั) ไม่รบับัญชีเงินฝาก

ประจ้า, บัญชีกระแสรายวัน ควรเลือกบัญชีท่ีมีการเข้าออกเงินอย่างสม่้าเสมอ ไมต่้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 

6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด 

6. กรณีเดก็อายตุ่า้กวา่ 18 ปบีรบิรูณ ์      

6.1 ถ้าเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องขอหนงัสือ

ยินยอมจากทางสา้นักงานเขตว่ายินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (แล้วต้องระบุด้วยวา่เดินทางกับใคร) 

จากนั น ให้ท่านน้าหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศฉบับจริงนี  ไปประทับตราท่ีกรมการกงสุลให้

เสร็จเรียบร้อยก่อนน้ามายื่น มิฉะนั นทางศูนย์ยื่นวีซา่ VFS จะไม่รับยื่นเอกสารโดยเด็ดขาด  

6.2 ถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา ต้องท้าจดหมายชี แจงด้วยว่าเด็กเดินทางไปกับใคร มีความสัมพันธ์

เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค้าเขียนชี แจงขึ นมา) 

 

 **หมายเหต*ุ*   - คา่บรกิารแปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 
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แผนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ VFS GLOBAL อิตาล ี

ที่อยู่  อาคารจามจรุ ีสแควร ์เดอะพลาซ่า “ชั น 4” หอ้ง 404-405  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถานสีามยา่น” ทางออกประตทูี ่2 
 

***หมายเหต*ุ** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน 

ทางสถานทตูอติาล ี ไมอ่นญุาตใิหด้งึ

พาสปอรต์ในระหวา่งการยืน่คา้รอ้ง 

- การสแกนลายนิ วมือทางศูนยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกา้หนดวนัสแกนลายนิ วมอืให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ต้องมา

ตามวันนัดหมายของทาง VFS 

เท่านั น ซึ่งจะก้าหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ท่ีต้องน้าติดตัวไป

ในวันสแกนลายนิ วมอื  

บตัรประชาชน+สมดุเงนิฝากธนาคาร  
 

หมายเหต ุ 1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช้าระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ้านวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั งหมด จะขอ

ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั งหมด  

4. การพิจารณาการให้วีซ่าหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อา้นวยความสะดวกในขั นตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทางสถานทตูฯ เทา่นั น ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความ

ประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเท่านั น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง   
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อตัราคา่บริการ .... อติาล ีโดโลไมท ์– สโลวเีนยี  7  วนั  (TK) 

  

  มนีาคม 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน) ท่านละ 59,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ   10,500.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ สา้หรบัเดก็อายตุ่า้กวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเท่ากบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

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

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

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส้าหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั นทัศนาจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี  ... ไมส่ามารถนา้มาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่า่กรณใีด ๆ ทั งสิ น 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบท้าการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์ 

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ 

4. ค่ารถปรับอากาศน้าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้ตามท่ีระบุในรายการทัวร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า้ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ น 3-4 

เท่าตัว อันเป็นผลท่ีท้าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค้านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดแูลอ้านวยความสะดวก ตามจ้านวนวันเดินทางท่ีระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจา้ตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลกูคา้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซื อประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส้าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี สา้หรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

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

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก้ากับภาษี) 

2. ค่าท้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท้าใบอนุญาติกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางท่ีต้องจดัท้าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทปิพนกังานขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 5 วนั)   =  ท่านละ 10 ยโูร     

8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 7 วนั)  =  ท่านละ 700 บาท  

 

 เงือ่นไขการชา้ระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มชา้ระเงนิ คา่มดัจา้ทา่นละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรานต์ และปใีหม่ มดัจา้ทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมด

ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช้าระโดยเงินสด 

 

 ช้าระด้วยการ โอนเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร  เมื่อได้ท้าการโอนเงินเข้า

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่ง

แฟกซ์ใบน้าฝากมาท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ความปลอดภยัในการชา้ระเงนิของทา่นเปน็สา้คญั 
 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี .- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันขึ นไป  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 เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจากการลา่ช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท้าให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั งสิ น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึ นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยใด ๆ ทั งสิ นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ้าเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท้าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ้านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดขึ น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออ้านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ให้ถือวา่ท่านได้
สละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

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

กรณุาแจ้งพนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคา้ตอ้งทา้การออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั งสิ น 

 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น า้มนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. อิตาล ีโดโลไมท์ สโลวีเนีย 7 วัน (TK) .............วนัเดินทาง........................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 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. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

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

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 
 

 


