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ก าหนดการเดนิทาง 12-19 ก.ย. / 19-26 ก.ย. / 26 ก.ย.-3 ต.ค. / 

 10-17 ต.ค. / 17-24 ต.ค. / 24-31 ต.ค. / 31 ต.ค.-7 พ.ย. /  

 7-14 พ.ย. / 14-21 พ.ย. / 21-28 พ.ย. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค. 2560 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มลิาน  (อติาล)ี 
 

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสารขาออก     

ประตทูางเขา้ที ่ 8  เคานเ์ตอรแ์ถว Q  สายการบนิการต์า้ร ์ แอรเ์วย ์ (QR)      

หรือติดต่อทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ Call Center โทร. 02-132-1888 .... 

เจ้าหน้าที่เอฟวีนวิ ทวัร์ ให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเช็คอิน 
 

 กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะน ามา
แจกคืนให้ท่าน พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย 

 กฎของสายการบิน ...... สิ่งของท่ีเป็นของมคีม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่  

100 มลิลลิติร หา้มน าติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสนิค้าที่ซื้อภายในร้านปลอด

ภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทา่นกรณุาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า  ประเทศกาต้าร์  โดยเที่ยวบินท่ี  QR 835 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  7 ชั่วโมง 35 นาที) 

23.10 น. เดินทางถึงกรุงโดฮ้า  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   มลิาน – ปอรโ์ตฟโิน – เจนวั 
 

01.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน  ประเทศอิตาลี  โดยเที่ยวบินที่  QR 123 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  6 ชั่วโมง 25 นาที) 

06.50 น. เดินทางถึง เมอืงมลิาน เมืองศูนย์กลางทางการค้า และการพาณิชย์ทาง

ภาคเหนือของอิตาล ี ซึง่ผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และเก่า ตั้งอยู่

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

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

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปอรโ์ตฟโิน (Portofino) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์

เรเนียนท่ีมีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบ

ด้วยท่าเรือเล็ก ๆ จนได้รบัการขนานนามว่าเป็น "สวรรค์แห่งเมืองท่า" ส าหรับ

นักท่องเท่ียวก็ว่าได้  

(ระยะทางประมาณ  214  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่าน ชมเมอืงปอรโ์ตฟโิน เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมือง

ประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียว

ชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มีเรือยอร์ช (Yatch) จอดเตม็ไปหมด  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเจนวั อดีตแคว้นโบราณของประเทศอิตาลี ทั้งยังเป็นเมือง       

บ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบสั นักเดินทางที่มีชื่อเสียงของโลก พร้อมน าท่าน

ชมทัศนียภาพของเมือง ที่ต้ังอยู่ริมทะเล และเข้าสู่เขตเมืองเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่

ทศวรรษที่ 16 

(ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านถ่ายรูปกับรูปปัน้ของครสิโตเฟอร์ โคลัมบสั ที่มีชื่อเสียงตลอดกาล น า

ท่านเดินเล่นชมโบสถ์ประจ าเมือง หรือดูโอโม่ที่สร้างขึ้นใน

แบบโรมันเนสค์ และโกธิค ราวศตวรรษที่ 12-14 และ

น้ าพุกลางเมือง เดินชมย่านศูนย์กลางท่ีเรียกว่า เปยยซซ่า 

เดย์ เฟร์รารี่ บริเวณที่โคลัมบสัเคยอาศยัอยู่ตอนเด็ก ๆ ชม

ย่านเมอืงเก่าที่ยังคงบรรยากาศของวนัเวลา และกลิ่นอาย

ของชุมชนในสมัยก่อน ซึ่งเคยเป็นแหล่งรวมของกะลาส ี

พ่อค้า และผู้คนจากทั่วสารทิศ เชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในย่านการค้า 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE  หรอืเทียบเทา่ 
 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   เจนวั – โมนาโค  (ฝรัง่เศส) – นซี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ นครรฐัโมนาโค ซึ่งเป็นชื่อเรียกประเทศเล็ก ๆ ในทวีปยุโรป 

ตั้งอยู่บนชายฝั่งส่วนสุดท้ายของฝรั่งเศส จดัเป็นประเทศที่เล็กเป็นอันดบัสองของ

โลกรองจากนครรฐัวาติกนัในอิตาลี อาณารเขตของโมนาโคถกูลอ้มรอบด้วย

ประเทศฝรั่งเศสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านบันทึกภาพคาสิโนแห่งมอนติคาร์

โล (Monte Carlo CASINO) โดยคาสิโนในโมนาโคนั้นเปิดเป็นครั้งแรกในปย ค.ศ. 

1856 และต่อมาในปย ค.ศ. 1878 เจ้าชายชาร์ลส์ที่ 3 ได้มีค าสั่งให้สร้างคาสโินแห่ง

มอนติคาร์โลขึ้น ซึ่งปจัจุบัน

นี้คาสิโนกลายเป็นตวัการ

ส าคัญในการดึงเงินตรา

ต่างประเทศเข้ามาในโมนา

โคอย่างมากมาย จากนั้น 

น าท่านขึ้นชมวิวตระการตาของท่าเรือยอทช์ของมหาเศรษฐี จากทั่วทุกมุมโลกที่

บริเวณโมนาโค-วิลล์ ซึ่งเป็นที่ต้ังของพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์กริมาลดี 

(ระยะทางประมาณ  183  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 50 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงนซี นครที่พักตากอากาศที่หรูหราที่สุดของฝรั่งเศส 

ชายหาดเจ้าของนามเฟรนซ์ ริเวียร่า จากนั้น น าท่านผ่านชมบริเวณศนูย์กลาง

เมืองเก่า, ท่าเรือ อาคารบ้านเรอืนที่สร้างอย่างสวยงามในศตวรรษที่ 18 ในส่วน

ที่เป็นความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ติดริมทะเล และย่านถนนที่เรียกว่า 

“พรอมเมอนาดเดซองแกลส์”  ฝั่ง

น้ าสีคราม และเมืองรสีอร์ท ที่มี

ความแตกต่างในเรื่องค่าครองชีพที่

แพงจากผู้คนที่มีก าลังซื้อมาอาศยัที่

เมืองนีซ ด้วยอากาศที่อบอุ่นจาก

แสงอาทิตย์มากเป็นพิเศษนั่นเอง ผู้รักการอาบแดด และถือเป็นแฟชั่นคนรวยที่

ท าอย่างไรให้สีผิว เป็นสนี้ าตาล หรือเพื่อเรอืนร่างมีร่องรอยของการเผาของแดด

ริมทะเล นี่คือแฟชั่น ค่านยิมของชาวเมืองนีซ 

(ระยะทางประมาณ  23  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  20 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าทา่นเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  PARK INN  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง   นซี – คานส ์– มารเ์ซย ์
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคานส ์ (Cannes) เมืองริมชายฝั่งริเวียร่าที่มีชื่อเสียงอีก

เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส เป็นเมืองที่จดังานท่ีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นคือ เทศกาล

ภาพยนตร์เมืองคานส ์ (Cannes Film Festival) เป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ีมีมา

ตั้งแต่ปย ค.ศ. 1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ที่สุดในโลก และมีอทิธิพล

มากที่สุด งานจะจัดขึ้นประจ าปยราวเดอืนพฤษภาคมที่เมืองคานส์นี้เอง ถ่ายภาพ

บริเวณสถานที่จดังานเทศกาลภาพยนตร์ พร้อมชมรอยมือประทบัของเหล่าดารา

ที่มาเย่ียมเยียนเมืองคานส์ 

(ระยะทางประมาณ  33  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมารเ์ซย ์ (Marsaille) เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง และเมือง

ท่าอันดบัหนึ่งของฝรั่งเศส ได้ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนสู่ดินแดนฝรั่งเศส 

ตั้งแต่การค้นพบ  และก่อตั้งมาต้ังแตยุค

กรีก เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่

ยาวนานกว่า 2,600 ปย    มีเกาะเล็กห่าง

จากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของคุก

เก่าแก่ (เป็นทั้งอดีตปราสาท) และส าหรับผู้

ที่ชอบฟุตบอลก็คงจะรู้จักดกีับทีมสโมสร โอลิมปิค มาร์เซย์ อดีตแชมป์ยูฟ่าปย ค.ศ. 

1993 จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรปูกับ สวนดอกไมท้ีห่นา้ LONGCHAMP PALACE 

อันสวยงามติดอันดบั

สวนที่สวยที่สุดแห่ง

หนึ่งในยุโรป ชม

ท่าเรือเก่า ให้ท่านได้

เดินเล่นชม

บรรยากาศทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแบบวิวพาโนรามา รวมทั้งได้ถ่ายรูปท่ีมี

เบ้ืองหลังเป็นวิวของมหาวิหารนอร์ธเทอร์ ดาม เดอ ลา การ์ด 

(ระยะทางประมาณ  180  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 30 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  MERCURE PRADO  หรอืเทียบเทา่ 
 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   มารเ์ซย ์– แอก็ซ ์ซอง โพรวองซ ์–  

อาวญีง – เกรอนอบ  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแอก็ซ ์ซอง โพรวองซ ์ (Aix-En-Provence) เมืองท่ีตั้งอยู่

ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ก่อตั้งในปย 129 ก่อนครสิต์ศักราช 

มีชื่อว่า AQUAE SIXTIAE เป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของ

ฝรั่งเศส และอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของแควน้โปรวองซ์ เมืองนี้

เป็นเมืองตากอากาศ ยอดนิยมเนื่องจากมีอากาศอบอุ่น, มีท้องฟ้าสีฟ้า

สดกับน้ าทะสีครามท าให้บริเวณนี้ได้รับการ ขนานนามว่า “โค้ตดาซูร”์ 

(Cote D’Azur) ศิลปินและนักเขียนหลายคนอพยพจากปารีส ลงมาอยู่

ในแถบนี้เนื่องจากสีสันที่สดใสตามธรรมชาตินั้นเป็นแรงดลใจให้วาด

ภาพได้อย่าง สวยงาม และด้วยอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรม 

แบบบารอคอันหรูหรามากมายที่ หลงเหลือมาจนถึงปจัจุบนั จึงไดร้บั

การรบัรองจากองค ์การยูเนสโกใ้หเ้ปน็ “เมอืงมรดกโลก” 

(ระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  25 นาที) 

จากนั้น น าท่านชมเมืองแอ็กซ์ ซอง โพรวองซ์ ที่ชื่อของเมืองมาจากค าว่า AQUAE ท่ี

แปลว่าน้ าในภาษาละติน ที่นี่มีน้ าพุมากมายให้พบได้ทุกซอกทุกมุมของเมือง อดีต

เคยเป็นที่ต้ังของรฐัสภาแคว้นโพรวองซ์ มีเรอเน (ROI RENEE) เจ้าเมืองเป็นผู้

ส่งเสริมศิลปะ อันประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่ตกมาถึงทุกวันนี้ เป็นเมืองสวยที่ท า

ให้ชนชั้นสูงใน โบราณกาลเดินทางมาพ านัก การปฏิวัติฝรั่งเศสในปย 1789 ท าให้

ความเจริญของเมืองสะดุดลง ประกอบกับชาวเมืองท่ีเป็นชนชั้นสูงไม่ยอมรับความ

เจริญทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางรถไฟหรือเปิดประตูรับการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ท าให้เมืองนี้ยงัคงความงามและกลิ่นอายเมืองโบราณได้อย่าง

มั่นคง ถนนหนทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่น เป็นเมืองบ้านเกิดของ

คนดังหลายคน เช่น กงต์ เดอ มิราโบ อันเป็นท่ีมาของชื่อถนนสายที่สวยที่สดุของ

เมืองคือ กูร์ส   มิราโบ, อองร ีมิเชล อดีตโคช้ฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศส ให้ท่านได้

เดินเล่นบนถนนสายหลักของเมืองคือถนน “กูร์ส มิราโบ” (Cours Mirabeau) ท่ี

เป็นศนูย์กลางของเมือง เป็นถนนสายส าคัญที่สุดของเมืองท่ีสองฟากถนน ปลูก

ต้นไม้รื่นรมย์ตลอดทาง และมีน้ าพุประดบั ประดาอยู่บนถนนเป็นระยะ ๆ  

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอาวญีง เมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ตอนเหนือ เป็น

เมืองเก่าแก่มีก าแพงล้อมรอบเมือง รุ่งเรอืงไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม พระ

สันตะปาปาทรงเคยย้ายจากกรุงโรมมาประทบัท่ีนี้ในปย 1309 อาวีญงจึง
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กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนา อาวีญงเป็นเมืองเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ 539 ปยก่อน

คริสต์ศักราช เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน 

(ระยะทางประมาณ  81  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) 

จากนั้น น าท่านผ่านชม พระราชวงัสนัตะปาปา (Palace of the Popes) อดีตพระราชวังที่

ประทบัของสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกแห่งกรุงโรม ซึ่ง

ต่อมาพระราชวังแห่งนี้ ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก

ในปย 1995 จากนั้น น าท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับวิว สะพานแซง็ เบเนเซ (Pont 

ST. Benezet) สะพานที่มีเรื่องเล่าขานกันต่อมาว่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชื่อว่า

เบเนเซ ได้ยินเสียงจากสวรรค์สั่งให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ าโรนที่เมืองอาวีญง 

เบเนเซได้ไปบอกชาวบ้าน 

ปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อ จน

เจ้าคณะนกับวชคนหนึ่งได้

บอกกับเบเนเซว่า หาก

สามารถโยนหินกอ้นใหญล่ง

แม่น้ าโรนได้ พวกเขาก็จะ

เชื่อเบเนเซว่าพูดเรื่องจริง ปรากฏว่าเบเนเซสามารถยกก้อนหินก้อนใหญแ่ล้ว

โยนลงแม่น้ าได้อย่างไม่น่าเชื่อ ท าให้ชาวเมืองเกดิความศรัทธาจนช่วยกันสร้าง

สะพานนี้ได้ส าเร็จ สะพานนี้สร้างขึ้นเมื่อปย 1177 แล้วเสร็จเมื่อปย 1185 เดิมมีความ

ยาวถึง 947 เมตร ประกอบด้วยช่วงสะพานถึง 22 ช่อง ในสมัยนั้นนับเป็นสะพาน

หินเพียงสะพานเดียวที่สร้างบนแม่น้ าโรน 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเกรอนอบ เมอืงหลวงของจงัหวัดอีแซร์ (Isère) เมืองแห่ง

การท่องเที่ยวที่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ จากนั้น น าท่าน 

ถ่ายภาพกับอาคารรฐัสภาโดฟยเน (Palace of the Parliament of dauphiné) อีก

หนึ่งอาคารที่มีคุณค่าทาง

ศาสตร์ของเมือง โดยตัวอาคารถูก

สร้างขึ้นใน  ระหว่างปย 1500-1539 
และถูกใช้งานมาจนถึงยุคแห่งการ

ปฏิวัติฝรั่งเศส จนกระทั่งปย 2000-

2002 ปจัจุบนัอาคารแห่งนี้ได้

กลายเป็นมรดกทางดา้นสถาปตัยกรรมที่ส าคัญของเมือง ที่ควรค่าแกก่ารเยี่ยม

ชมอย่างยิ่ง 

(ระยะทางประมาณ  221  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรอืเทียบเทา่ 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง     เกรอนอบ – ชอ้ปปิง้เอา้ทเ์ลต่ ์– โคโม ่
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet เอาท์เล็ตชื่อดังของอิตาลี  

(ระยะทางประมาณ  358  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  5 ชั่วโมง 15 นาท)ี 
 

OPENING HOURS  :   

MONDAY-SUNDAY 10.00-20.00 
 

 (*****  อาหารกลางวนั .... อสิระตามอัธยาศยั .... ไมร่วมอยูใ่นรายการ  *****) 
 

บ่าย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาสุดพิเศษมากมาย

หลากหลายย่ีห้อ เช่น Bottega Verde, Bulgari, Byrberry, 

Dolce & Gabbana, Prada, Salvatore Ferragamo, Versace  

และสินค้าแบรนด์ดงัต่าง ๆ อีกมากมาย 

จากนั้น น าท่านเดินทางมุ่งสู่พรมแดนสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลีสู่ เมอืงโคโม ่ ในประเทศ

อติาล ี เดินทางผ่านชมหุบเขา และย่านทะเลสาบอันสวยงาม ผ่านชมความงาม

ของธรรมชาติสองข้าง

ทาง เมืองโคโม่เป็นเมือง

ริมทะเลสาบอันทรงเสน่ห์ 

ได้รับการขนานนามว่า 

บิวต้ีควีน หรือราชินีผู้สง่า

งาม เป็นทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ตัดกับเทือกเขาแอล์ปอันเป็นฉากหลัง 

(ระยะทางประมาณ  138  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  JUST LOMAZZO FIERA  หรอืเทียบเทา่ 

 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง   โคโม ่– มลิาน – กรงุเทพฯ  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมลิาน เมอืงศนูย์กลางทางการค้า และการพาณิชยท์าง

ภาคเหนือของอิตาล ี ซึง่ผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และเก่า ตั้งอยู่

รวมกันอย่างกลมกลืน 

(ระยะทางประมาณ  51  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาท)ี 



 

 

ยโุรปริเวยีรา่ (QR)  -9- 

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 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่จดุศูนย์กลางอันศกัดิ์สิทธิ์ คอื ดโูอโม ่ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน 

มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้าง

ในปย 1386 ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 

ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยคุทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น 

บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า

เป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้น 

ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชัน้น าของอิตาลี ซึ่งท่านสามารถ

เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นน าต่างๆ ของอิตาลีได้ ณ ยา่นช้อปปิ้งหลังดโูอโม่ 

12.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

16.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองโดฮ้า  ประเทศการ์ต้า  โดยเที่ยวบินท่ี  QR 128 

 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  6 ชัว่โมง 25 นาท)ี 

23.50 น. เดินทางถึงเมืองโดฮ้า  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 
 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ 
 

02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  QR 834 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ  6 ชั่วโมง 20 นาที) 

12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวสัดิภาพ. 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมายเหต ุ  รปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี ้ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ *** 

 

หมายเหต ุ 1. รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมา 

จากเหตกุารณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ 

 2. บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้า หรือยกเลิก

ของสายการบิน ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชาติต่าง ๆ การ

ประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้งทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่าง

การเดินทาง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถาม   :   คณุปิก๊  โทร. 02-108-8666 
 

สกลุเงนิ  อติาล ีและฝรัง่เศส ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟา้    220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตา่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค.   ก.พ.  มี.ค. เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.   ก.ค. ส.ค.   ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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หลักฐานการท าวซี่าฝรัง่เศส 
 

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

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

(....รปูส ีฉากหลงัสขีาว ...เทา่นั้น...)   ไ   ร ูปใหม่ไม่เกิน 6 เดือน 

- ใบหน้าต้องชัดเจน มองเห็นหน้าผาก และใบหูทั้งสองข้าง  

(**หากมีผมปรกหน้า ตอ้งใส่เจลหวีขึ้น หรอืติดกิ๊บ**)  

- ห้ามสวมแว่นตา และคอนแทคเลนส์สีต่าง ๆ 

- หา้มใส่เครื่องประดบั, สร้อยคอ, ต่างหู ทกุชนิด 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ / 

ส าเนาสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปยขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐานการท างาน   

(จดหมายรบัรองการท างาน เปน็ภาษาองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรณุาระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถา่ยส าเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื

หนังสือจดทะเบยีนพาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชดุ 

- พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการท างาน  

(ระบวุนัเขา้ท างาน / ต าแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลาทีจ่ะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการ 

- นกัเรียน / นกัศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท าอาชพีอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ท า + รายได้ 

5. พนกังานบรษิทั ... ถา่ยส าเนาสลปิเงนิเดอืน (PAY SLIP) ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

6. หลกัฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า (ไม่รับบัญชีกระแสรายวนั) ที่มียอดเงนิ

คงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ากว่า 6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบัญชี และตวัเลขย้อนหลงั UPDATE อย่าง

น้อย 4 เดอืน)…1…ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ออกเงนิอยา่งสม่ าเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีห้

ถงึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

***หมายเหต*ุ** ถา้เปน็บญัชเีงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย / ไทยพาณชิย ์/ ยโูอบ ี/ 

ทหารไทย ตอ้งขอใหท้างธนาคารออกเปน็ STATEMENT ยอ้นหลงั 4 เดอืน…1…ชดุ 

7. กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปยบริบรูณ ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา/มารดา หรอืเดินทางไปกบับดิา/

มารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยนิยอม โดยที่บิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่อง

แสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง…1…ชดุ 
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**หมายเหต*ุ*    คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 

 

โปรดทราบการพิจารณาวซีา่กลุม่เชงเกน้แบบใหม่  

ผูเ้ดนิทางทวัรเ์สน้ทางยโุรปทกุประเทศ จะตอ้งแสดงตน ณ สถานฑตูนัน้ๆ เพือ่สแกนลายนิว้มอื  

โดยขอ้ก าหนดดังกลา่วมผีลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป 

 

แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีา่ TLS CONTACT ฝรัง่เศส 

ที่อยู่ 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาทรใต้  

***หมายเหต*ุ** 

- ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน ทางสถานทูตไมอ่นญุาตใิหด้ึงพาสปอรต์ออกมา

ใช้งานไดใ้นระหวา่งการพจิารณาเอกสาร พาสปอรต์จะไดร้ับคนือีกครัง้หลงัออกวซีา่แลว้ 

- การนัดสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS ฝรั่งเศสจะก าหนดวนัสแกนลายนิว้มอืให ้   

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมาตามวนันัดหมายของทางสถานทตูเทา่นัน้ 

- การนัดแสกนลายนิ้วมือที ่ TLS ฝรั่งเศสจะประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อน

การเดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันนัดสแกนลายนิ้วมือก่อนล่วงหน้า 3 อาทิตย์) 

- เอกสารฉบบัจริงท่ีต้องน าติดตวัไปในวนัสแกนลายนิ้วมือ ... บตัรประชาชน+สมุดเงินฝาก 
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*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม เนือ่งจากทางสถานทูตฝรั่งเศสได้

จดัต้ัง ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ประเทศฝรั่งเศส (TLS) ซึ่งทาง TLS จะด าเนินการตรวจรับเอกสาร

ตามทางสถานทูตฝรั่งเศสต้องการ จึงเรยีนทุกท่านเรื่องเอกสารในการยื่นวีซ่าต้องเรียบร้อย ถ้า

หากไม่เรยีบร้อยมิฉะนั้นทาง TLS ฝรั่งเศสจะปฏิเสธในการรับเอกสารของท่าน เพราะทางบริษัท

ไม่มีสิทธิ์เข้าไปสถานทูตฝรั่งเศสได้ และถ้าการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่า

ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง*** 

 

 

หมายเหต ุ  

1. การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าใน

แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือ

ทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดย

ทั้งหมด  

4. ทางบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการ

พิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่

สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

 

*** การพิจารณาการใหว้ซี่าหรือไม่ให ้เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน

อ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ….. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสาร

พร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า

อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง … *** 
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ถ้าท่านจองทัวร์แล้วรบกวนกรอกข้อมูลค าร้องเพิม่เตมิ 1 คน / 1 ใบ 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทางแล้วกรุณาส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-108-8666  

เพือ่มาจองควิยืน่วซ่ีาฝร่ังเศส 

 

ข้อมูลค าร้องเพิ่มเติมของวซ่ีาฝร่ังเศส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ช้ัน-ยศ           
วนั/เดือน/ปีเกดิ   สถานทีเ่กดิ     
หมายเลขหนังสือเดินทาง        
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง         วนัทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง    
สถานภาพ    โสด   แต่งงาน   แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)  
     หม้าย  หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้.............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)   มอืถือ      
อาชีพ  พนักงาน  ประกอบอาชีพอสิระ  เกษยีนอายุ  นักเรียน  ว่างงาน 
           อืน่ๆ 
ช่ือบริษทั ................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)    โทรสาร      
อเีมล์ (ส านักงาน)    อเีมล์ (ส่วนตัว)      
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปีหรือไม่        

 
*** หมายเหตุ *** กรุณากรอกข้อมูลตามเป็นจริง 
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อัตราคา่บรกิาร .... ยุโรปรเิวยีรา่  8  วนั  (QR) 

  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 49,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   12,000.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรับเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ปย ราคาเดก็จะเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

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

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

 

หมายเหต ุ อตัราคา่บริการขา้งตน้คดิจากราคาตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษ ... ซึง่เงือ่นไขของทาง

สายการบนิระบไุวว้า่ ตั๋วกรุป๊ราคาพเิศษนี ้ ถา้ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้        

ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืไดไ้ม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้. 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า)  

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. คา่รถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) 

กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ า และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ 

ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่าตวั อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง 

โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่

ระบใุนรายการ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุใน

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
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ลูกค้าทา่นใดมคีวามประสงค์จะซื้อประกนัการเดินทางเพิ่มความคุม้ครอง 

ส าหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วนั  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 11-14 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 1250 บาท 

(*** แผนประกันภัยนี้ส าหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปย และมีอายุไม่เกิน 75 ปย ***) 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 

 

 อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี) 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ

คนต่างด้าว  (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดท าเอง) 

3. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, คา่เครื่องด่ืม 

และค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอนัเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปพนักงานขับรถยโุรป ท่านละ 12 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)  

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย   ท่านละ 16 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 8 วัน) 

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าท่านละ 20,000.- บาท (*** ยกเวน้

ช่วงสงกรานต ์ และปยใหม ่ มัดจ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชือ่บัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

ธ. กรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

ธ. กรงุไทย สาขา  อาคารซลิลคิเฮา้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

ธ. กสกิรไทย สาขา  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

ธ. ไทยพาณชิย ์ สาขา  อโศกทาวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท าการโอนเงินเข้าบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณาส่งแฟกซ์ใบน าฝากมาที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง  และชื่อของเจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ 

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจา่ยในนามบรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากัด 

- ช าระโดยเงินสด 
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บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงินผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคารสว่นบคุคล 
ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบ

ล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000.- บาท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000.- บาท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-7 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 40,000.- บาท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

 หมายเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถ

กิน-เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทาง

สายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนา้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลง

รายการท่องเที่ยวในกรณีทีม่ีเหตจุ าเปน็สุดวิสัย  โดยจะพยายามใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับท่าน  

4. หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศ

ไทย หรอืประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม    

ท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การ

ยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การ

นัดหยุดงาน, ปญัหาการจราจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตวัสูญหาย หรอืหลงลืมตาม

สถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ให้ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกรอ้งขอเงินคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อตัราแลกเปลีย่น, คา่น้ ามนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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รายการทวัร์............... ยุโรปริเวยีร่า (QR) ...................วนัเดินทาง..................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด...........................คน  (ผูใ้หญ่....................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.......................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.............หอ้งพกัเด่ียว............หอ้งพกั 3 เตียง..........) 
รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด......................... 
 

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