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มหาวหิารดูโอโมเ่มืองมลิาน – ทะเลสาบโคโม ่– เอา้ท์เลต่์ – เซอรม์โิอเน ่ 

โบลซาโน ่– อุทยานแหง่ชาตโิดโลไมท์ – นัง่กระเชา้ ALPE DI SIUSI 

ทะเลสาบบรายเอียซ – ทะเลสาบมซิูรินา่ – กอรต์ีนา ด ิอัมเปซโซ 

ลอ่งเรือทะเลสาบเบลด – ถำ้โพสทอยนา่ – ลุบเบลียนา  
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กำหนดการเดนิทาง 8-15 มี.ค. / 19-26 มี.ค. 2563 (59,900.-) 

 9-16 เมษายน 2563 (66,900.-) 

 25 เม.ย.-2 พ.ค. / 10-17 พ.ค. 2563 (59,900.-) 

 

จุดเดน่ของรายการ อติาลี โดโลไมท์ สโลวีเนีย 

1. สายการบนิระดับโลกเตอรก์ชิแอร์ไลน์ ไมย่อ้นเสน้ทาง เขา้อติาลี 

ออกสโลวีเนีย (พร้อมแผนทีป่ระกอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เดมิทีเปน็รายการ 7 วัน 4 คืน มีปรับรายการเพิม่ให้อีก 1 วัน เปน็ 8 

วัน 5 คืน เทีย่วคุ้มมาก ใหท้า่นมากกวา่ใครแตไ่ดร้าคาเดมิ   

3. อาหารพืน้เมือง สลับอาหารจีน ตามความเหมาะสม 

4. เทีย่วเมืองเลก็แสนสวย ยังไมค่อ่ยรู้จกักันมากนัก 

5. รบัประกันว่าเสน้ทางนีจ้ะต้องสวย เหนือคำบรรยาย ดูดว้ยตาตัวเอง

สวยกวา่ในรปูอีกนะ ยังเปน็สถานทีถ่่ายทำภาพยนตร์ เจมส์ บอนด ์007 

ตอน For Your Eye Only 
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..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – มลิาน  (อติาลี) 
 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที่ 10 

เคาน์เตอร์แถว U  สายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์  (TK .. TURKISH AIRLINE) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

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

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
❖  

22.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับลู  ประเทศตุรกี  โดยเท่ียวบินที่  TK 065 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชั่วโมง 25 นาที) 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    มลิาน 
 

05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี  โดยเท่ียวบินที่  TK 1873 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  3 ชัว่โมง) 

10.00 น. เดินทางถึง เมืองมลิาน เมืองศนูยก์ลางทางการค้า และการพาณิชยท์างภาคเหนือของอิตาล ีซึ่ง

ผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และเก่า ตั้งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน 

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

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จากนั้น นำท่านเข้าสู่จุดศนูยก์ลางอันศกัดิ์สิทธิ์ คือ ดโูอโม ่ มหาวหิารแหง่เมืองมลิาน มหาวหิารแบบ

กอธิคที่ใหญ่เป็นอันดบัสามในยโุรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 

135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 

เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ทา่นได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ผ่านชมแกลลอเรยี 

วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่ และมีความสวยงาม ผ่านชมโรงละครโอเปร่า   

ลาสกาล่า ชมรูปปั้นของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง จากนั้น อสิระให้ท่านได้เลือก

ซื้อสินค้าาแฟชั่นชั้นนำต่าง ๆ ของอิตาลีได้ ณ ย่านช้อปปิ้งหลังดโูอโม ่

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  KLIMA  หรือเทียบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง    มลิาน  (ทะเลสาบโคโม ่– ชอ้ปปิง้เอา้ท์เลต์่) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางมุง่สูพ่รมแดนสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลีสู่ เมืองโคโม ่ ในประเทศอิตาลี จากนั้น นำ

ท่านเดินเล่นชมเมืองโคโม่ ซึ่งเป็นเมืองริม

ทะเลสาบอันทรงเสน่ห์ และมีความสวยงาม 

จนได้รับการขนานนามว่า บิวต้ีควีน หรือ

ราชินีผู้สง่างาม เป็นทะเลสาบสีเทอควอยซ ์

ตดักับเทือกเขาแอล์ปอันเป็นฉากหลัง  

(ระยะทางประมาณ  51  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซท์าวน์ เอา้ท์เลท มอลล์ สวรรค์สำหรับนักช้อป ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของ

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และอยู่ไม่ไกลจากประเทศอิตาลี เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศนูยร์วม

ร้านค้ากว่า 160 ร้าน สนิค้าคุณภาพด ี ลดราคาระหว่าง 30-70% จาก

ราคาขายปลีก เช่น ของใช้ในครัวเรือน แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนงั

อิตาลี รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนดแ์นมชื่อดงัอาทิ เช่น 

D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, 

Gucci, Prada, Nike, Fendi, Versace, Valentino และอื่น ๆ อีกมากมาย 

นอกจากนี้ บริเวณฟ๊อกซท์าวน์ยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อดงั COOP ที่ท่าน

สามารถเลือกซื้อผลไม ้ขนม หรือชอ็คโกแลตต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศยัอีกด้วย 

(ระยะทางประมาณ  16 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  15 นาท)ี 

 

(*** อาหารกลางวัน และ อาหารคำ่  ....  อสิระตามอัธยาศัย  ....  ไมร่วมอยูใ่นรายการ ***) 
 

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับเมืองมิลาน 



 

 

อติาลี โดโลไมท์  -5- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 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 

(ระยะทางประมาณ  61 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  KLIMA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง    มลิาน – เซอร์มโิอเน ่– โบลซาโน ่
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์มโิอเน ่  เมอืงน้อยแสนน่ารักเป็นเหมือนเกาะเล็ก ๆ ที่มปีราสาท

เก่าแก่อายุกว่า 700 ปีท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างในศตวรรษท่ี 13 ปราสาทกลางเมืองที่ถูก

สร้างยื่นลงไปในทะเลสาบการ์ดา (Garda Lake) 

ทะเลสาบน้ำจดืที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี คลอบคลุม

พื้นที่กว่า 370 ตารางกิโลเมตร จากนั้น นำท่านเดินชม

เมืองเซอร์มิโอเน่ ลอดประตูกำแพงเมืองเก่าผ่าน

ปราสาทเกา่แกป่ระจำเมือง สร้างในปี 1277 เมอืงนี้เคย

อยู่ในการปกครองของตระกูล Scaliger ทนัทีท่ีเข้าสู่เขต

เมืองเก่าท่านจะพบกับความสวยงามของเมือง ลานจตัุรัสเล็ก ๆ ในเมอืงล้วนถูกลอ้มรอบด้วย

อาคารเก่าแก่สวยงาม เดินเล่นตามตรอกซอกซอยและชมวิวที่สวยงามริมทะเลสาบทกุ ๆ จดุของ

เมืองจะมีร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ มมุนั่งพกัผ่อน และที่ขาดไมไ่ด้ของการเข้ามาเยือนเมือง

นี้ คือ การลองลิ้มชิมรสไอศกรีมอิตาลีที่เรยีกว่า “เจลาโต” ว่ากันวา่รา้นไอศกรีมที่นี่มีการ

แข่งขันกันมาก มีไอศกรีมรสชาติต่าง ๆ ให้เลือกมากที่สุดในอิตาลี 

(ระยะทางประมาณ  134  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร   

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน เมืองที่ถือว่าเปน็ประตูสูอุ่ทยานแหง่ชาตโิดโลไมท์  โบลซาโน่

เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต้ ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น้ำ ที่นี่แม่น้ำ 

Talvera จะไหลลงไปในแม่น้ำ Israco และมารวมกันเป็นแม่น้ำ Adige 

เนินเขาที่เป็นป่าทุ่งหญ้า ไร่องุ่น เมืองโบลซาโน่รู้จักกันทั่วไปเมื่อครั้งที่ 

NATIONAL GEOGRAPHIC ไปถ่ายทำสารคด ีการค้นพบซากมนุษย์ท่ีฝั่งอยู่

ใต้หิมะบนยอดเขาสูงในแคว้นทีโรลของออสเตรยี และนำร่างนั้นมาไว้ทีน่ี่ 

เรยีกกันว่ามนุษยห์ิมะแห่งโบลซาโน่ ที่เป็นข่าวไปทัว่โลก จากนั้น มีเวลา

ใหท้่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่า ผ่านชมวหิารดโูอโม ่ โบสถ์ Chiesa dei 

Domenican และอนุสาวรยีท์ี่จัตุรสักลางเมือง Piazza delle Erbe แถบ

ถนนคนเดิน Piazza Walther และย่านอาเขตโบลซาโน 

(ระยะทางประมาณ  157  กิโลเมตร 

ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  FOUR POINTS SHERATON  หรือเทียบเทา่ 
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วันทีห่า้ของการเดนิทาง โบลซาโน ่– ***อุทยานแห่งชาตโิดโลไมท์*** 

 ทะเลสาบบรายเอียซ + มซิรูนิา่ – กอร์ตีนา ด ิอัมเปซโซ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ติเซ่ เมืองแห่งศูนยก์ลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท ์

โดยเป็นหนึ่งในเทือกเขาที่สวยที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เปน็มรดกโลกจาก

องค์การยูเนสโก ้ตั้งอยู่ในหบุเขามีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนกั 

(ระยะทางประมาณ  37  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาท)ี 

จากนั้น นำท่าน นัง่กระเชา้ขึน้สู่บนเนนิเขาที่เรยีกวา่ ALPE DI SIUSI ท่านจะได้ชมววิทิวทัศน์บนทุ่งหญ้า

ราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยโุรป สัมผสักับความงดงามอันประหลาด

มหัศจรรยข์องดินแดนเทือกเขาโดโลไมทจ์ากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอนัยิ่งใหญ่ของหุบเขา 

โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรปูทรงประหลาด ยอดเขาแหลม

ชันเป็นจดุเด่นมีเส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวต่าง ๆ จากนัน้ มีเวลาให้ท่านไดเ้ก็บภาพสวย ๆ อัน

ประทบัใจก่อนท่านจะได้ตื่นตาต่ืนใจกับบรรยากาศสุดท่ีจะบรรยาย 

(*** หมายเหตุ : การใหบ้รกิารของกระเชา้ขึน้กับสภาพความพรอ้มของสภาพอากาศ ***) 

..... กระเชา้อาจปิด โดยไมไ่ด้แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ..... 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย นำท่านแวะชมและถ่ายภาพบริเวณ ทะเลสาบเบรียส 

ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  FANES SENNES 

BRAIESเป็นเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทอืกเขา 

โดโลไมทย์ูเนสโกจ้ดัใหเ้ปน็มรดกโลกทางธรรมชาติ

ด้วย ...ว่ากันว่าที่นี่เป็นประตูสู่ดินแดนใต้พิภพตาม

ตำนาน ทกุ ๆ ร้อยปีในคืนพระจนัทรเ์ต็มดวงเจ้า

หญิงในตำนานจะออกมาจากเนินเขา ภาษาลาตินหมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือรอบ ๆ 

ทะเลสาบพร้อมส่งเสียงแตรท่ีดังกึกก้องไปทั่วเทือกเขาโดโลไมท์ 

(ระยะทางประมาณ  87  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาที) จากนัน้ นำท่านเดินทางสู ่ทะเลสาบ

มซิูรนิา Misurina Lake อกีหนึ่งทะเลสาบชื่อดงัในอุทยานแห่งชาติ

โดโลไมท์ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีระดบัความสูง 1,754 เมตรเหนือ

ระดบัน้ำทะเล และมีความโด่งดงัเรื่องภาพวิวภูเขาสะท้อนน้ำในวัน

ฟ้าใส ดึงดดูให้นักท่องเท่ียวมากมาย ไม่พลาดท่ีจะแวะมาเยือน
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ทะเลสาบแห่งนี้ 

(ระยะทาง  32  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง  45 นาที) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ตนิา่ ดอมปาสโซ่ เมืองสกีรี

สอร์ท ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท ์ เป็น Best of 

The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 

10 สกีรีสอร์ทที่ดทีี่สดุในโลก เคยใช้เป็นสถานที่จดัการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกฤดูหนาวในปี1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ 

เจมส์ บอนด ์007 ตอน For Your Eye Only เมืองนี้อยู่สูงจากน้ำ

ทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มกุแห่งเทือกเขาโดโลไมท ์

(ระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MARCORA  หรือเทียบเทา่ 

วันทีห่กของการเดนิทาง กอร์ตีนา ด ิอัมเปซโซ –  

 ลอ่งเรือทะเลสาบเบลด  (สโลวีเนยี) – ลุบเบลียนา 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบลด ประเทศสโลวีเนีย (SLOVENIA) เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รบัรางวลั

ชนะเลิศทางด้านรสีอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดท่ีงดงามและแวดล้อมด้วยธรรมชาติของ

ขุนเขาแอลป์ ที่เรียกว่า JULIAN ALPS MOUNTAIN จึงถูกขนานนามว่า “ไขมุ่กแหง่เทือกเขา

แอลป์” โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบ ที่นํ้าทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต 

(ระยะทางประมาณ  234  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบเบลด ตวัทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธาร

น้ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง แต่ที่น่าสนใจ

ยิ่งกว่านั้น คือ น้ำในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการละลายของธาร

น้ำแข็ง แต่มาจากบ่อน้ำร้อนใต้ดินหลายแห่ง น้ำในทะเลสาบนี้จึงใส

บริสุทธิ์ และไม่กลายเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว จากนั้นเรอืจะล่องผ่าน

ปราสาทเบลด (Bled Castle) ที่ต้ังอยู่บนริมผาติดทะเลสาบ เป็น

ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในสโลวีเนยี จกัรพรรด์ิเฮนริคที่ 2 แห่ง

เยอรมัน ยกให้เป็นสถานที่พักของบิชอป อลัเบ่ียมแห่งบริเซน 

(Bishop Albium of Brixen) ในป ีค.ศ. 1004 มีการก่อสร้างต่อเติมติดต่อกันมาหลายยุค ดงัเห็น

ได้จากอาคารแบบโรมัน ต่อมาต่อเติมเป็นโบสถ์อัสสัมชัญในรูปแบบกอธิค หรอืแบบบาร็อค  

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุบเบลียนา เมอืงหลวงของประเทศสโลวีเนยีและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศสโลวีเนีย ดินแดนที่อยู่บริเวณยุโรปกลาง ด้วยกลิ่นอายของความบอบชํ้าจากสงคราม 

และประวัติศาสตรท์ี่สั่งสมมานานกว่าพันปีจึงส่งผลให้สโลวีเนยีกลายเป็นดินแดนท่ีมีความเก่าแก่

มากแห่งหนึ่งของยุโรปเดินทางถึงเมอืงลุบเบลียนา 

(ระยะทางประมาณ  55  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  AUSTRIA TREND  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง ลุบเบลียนา  (ถำ้โพสทอยนา่) – กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางไปเท่ียวชม ถำ้โพสทอยนา่ (POSTOJNA CAVERNS) เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี 

และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถำ้ที่สวยท่ีสุดในยุโรป มี

อายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี ภายในถ้ำเชื่อมต่อถึงกนัเป็นระยะทางว่า 27 

กิโลเมตร เข้าชมภายในถ้ำ โดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี 

1884 อุณหภมูิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส นำท่านชมส่วนที่

ใหญ่ที่สุดภายในถ้ำที่เรียกว่า Classic Karst ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย

หลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีหอ้งต่าง ๆ ภายในถ้ำ

มากมายลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ราวกับเนรมิต จากนั้น นำท่านชมความแปลก

ของปลามนุษย์ HUMAN FISH หรือ OLM สิ่งที่ชีวิตขนาดเล็กที่อาศยัอยู่ใน

ถ้ำนี้ นอกจากนี้ ยงัมีสิ่งชีวิตแปลก ๆ อีกหลายชนิดท่ีพบได้เฉพาะในถ้ำ

แห่งนี้ มีงานวิจัพที่พบว่ามีสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ใต้ดินภายในถ้ำถึงกว่า 84 ชนิด

สายพันธุ ์

(ระยะทางประมาณ  53  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ เมืองลุบเบลียนา่ จากนั้น นำท่านสู่จตัุรัสที่เป็นจุดศูนย์รวมของเมือง ท่าน

จะได้ชมความสวยงามของสะพาน 3 สะพาน ที่เชื่อมต่อเมืองเข้าด้วยกัน, 

ถ่ายรูปกับสะพานมังกร (Dragon Bridge) สร้างในปี ค.ศ. 1901      

เป็นสะพานแห่งแรก ๆ ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของ

ยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่งจะมีรูปมงักรในแบบอาร์ตนูโว อยู่ฝั่งละ 2 

ตวั รวมเป็น 4 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณข์องกรุงลุบเบลียน่า จากนั้น มี

เวลาอิสระตามอัธยาศยั ให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศของ “จตุรัส    

พรีเซอร์เรนส์” กวีเอกแห่งสโลวีเนยี ผู้ประพันธ์ บทเพลงชาติสโลวีเนยี 

เป็นจตัุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจตัุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม มีรูป

ปั้นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์

ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้จตัุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน 

ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับลู  ประเทศตุรกี  โดยเท่ียวบินที่  TK 1064 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  3 ชัว่โมง 20 นาที) 
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วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

00.15 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบลู  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TK 068 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  9 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

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

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... 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, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 คุณคม / คุณเมย ์/ คุณมิน้ 
 

 

สกุลเงนิ อติาลี ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO) 

    

ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม  

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. 

 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 

  



 

 

อติาลี โดโลไมท์  -10- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 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 

ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม 

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหมก่อ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบนัผอมผิดหูผิดตา  

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,             

หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา 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 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ 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   

(จดหมายรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(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 ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอายุ…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  

- ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ย้อนหลัง 4 เดือน (สมุดบญัชีเล่มเดียวกับที่ไปขอจดหมายรับรอง

สถานะทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) (อัพเดทกอ่นยืน่วีซา่ 7 วัน) ไม่รับบญัชีเงินฝาก

ประจำ, บญัชีกระแสรายวัน ควรเลอืกบญัชีที่มีการเข้าออกเงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องเติมเงินในบัญชีให้ถึง 

6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด 

6. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์       

6.1 ถ้าเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/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) 
 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 
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แผนทีศู่นย์ยืน่วีซ่า VFS GLOBAL อิตาลี 

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

สถานีรถไฟใตด้ิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุดคือ “สถานีสามยา่น” ทางออกประตูที ่2 
 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตอติาลี ไมอ่นุญาตใิหด้งึ

พาสปอร์ตในระหวา่งการยื่นคำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางศนูยย์ื่นวีซ่า 

VFS จะกำหนดวันสแกนลายนิว้มือให้ 

ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมา

ตามวันนดัหมายของทาง VFS 

เท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 3 อาทติย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันเวลา

ให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำติดตวัไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  
 

หมายเหตุ 1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระ

ไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. การพิจารณาการให้วีซา่หรือไม่ให ้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แคต่วัแทน

อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดุลพนิจิของ

ทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความ

ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซา่ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   
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อัตราคา่บรกิาร .... อิตาลี โดโลไมท์ – สโลวีเนีย  8  วัน  (TK) 

  

  มีนา-พฤษภา  9-16 เม.ย. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 59,900.- 66,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ   12,000.- 12,000.- บาท 
 

*** ไมมี่ราคาพเิศษ สำหรับเดก็อายุตำ่กวา่ 12 ปี ราคาเดก็จะเทา่กับราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

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

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยหัวหน้าทวัร์ คอยดแูลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรับครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / 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 / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

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

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

7. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วนั)   =  ทา่นละ 12 ยูโร     

8. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั)  =  ทา่นละ 800 บาท  

 

 เงือ่นไขการชำระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มชำระเงนิ คา่มัดจำทา่นละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้ชว่ง

สงกรานต ์และปีใหม ่มัดจำทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมด

ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตยก์่อนการเดินทาง 

 

 

▪ ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค  

 

▪ ชำระโดยเงินสด 

 

▪ ชำระด้วยการ โอนเงนิผา่นบัญชี

ธนาคาร  เมือ่ได้ทำการโอนเงินเข้า

บญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่ง

แฟกซใ์บนำฝากมาที่ 02-231-3399 

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่

เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ 

 

 

บรษิัทฯ ไมมี่นโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารสว่นบุคคล 

ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 
 

หมายเหตุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนิตบิคุคล กรุณาแจง้กับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วนัขึ้นไป  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 เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิน้ เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ

ท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตวัสูญหาย หรอืหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าท่านได้

สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

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

รายการทวัร์.............. อติาล ีโดโลไมท์ สโลวเีนีย 8 วนั (TK) .............วนัเดินทาง........................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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9    
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**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 

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

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


