
 

 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่วเลขที ่ 11/1967 
 

แกรนดอิ์ตาลี  9  วนั 
 

 
 
 

- บินตรงไป และกลบั ... ไม่ต้องเปลีย่นเคร่ืองให้เสียเวลา 
- พร้อมสะสมไมล์กบัการบินไทย  (TG) 
- เที่ยวครบ ... ลงใต้ถงึเกาะคาปรี + เมืองปอมเปอ ี
- ลิม้รสอาหารอติาเลีย่นรสเสิศ ... สปาเกต็ตี ้+ พซิซ่า ต้นต าหรับต้องที่น่ี 
- มีล่องเรือกอนโดล่าที่เวนิส ให้ด้วยนะ ...... 

 

 
 
 

 

วิหารมิลาน – เวโรน่า – เวนิส – ล่องเรอืกอนโดล่า – หอเอนปิซ่า 
ฟลอเรนซ ์– ปอมเปอ ี– นาโปล ี– เกาะคาปร ี– ซอรเ์รนโต ้– โรม  

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดนิทาง  25 ธนัวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มลิาน 
 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสารขาออก     

ประตทูางเขา้ที ่ 3  เคานเ์ตอรแ์ถว D  สายการบนิไทย แอรเ์วย ์ (TG)             
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 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   มลิาน – เวโรนา่ – เวนสิ 
 

00.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี  โดยเท่ียวบินที่  TG 940 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 11 ชั่วโมง 55 นาที) 

07.10 น. เดินทางถึง เมอืงมลิาน เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองแห่ง

แฟชั่นส าคัญเมืองหนึ่งของโลก เมืองศูนย์กลางทางการค้า และการพาณิชย์ทาง

ภาคเหนือของอิตาล ี ซึง่ผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และเก่า ตั้งอยู่

รวมกันอย่างกลมกลืน 

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

(เวลายโุรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 
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จากนั้น น าท่านเข้าสู่จุดศนูย์กลางอันศกัดิ์สิทธิ์ คอื ดโูอโม ่ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน 

มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอกมี

หลังคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหิน

อ่อนจากทุกยคุทุกสมัยกวา่ 2,245 ชิ้น บนสุดมีรูปป้ันทอง

ขนาด 4 เมตร ของพระแม่    มาดอนน่าเป็นสง่าอยู ่อิสระ

ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แล้วผ่านชมแกลลอเรีย วิค

เตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่ และมีความ

สวยงาม หลังจากนั้น ชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชม

รูปป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดงั จากนั้น อิสระให้ท่านได้เลือก

ซื้อสินค้าชั้นน าของอิตาล ีซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นน าต่าง ๆ ของ

อิตาลีได้ ณ ย่านช้อปปิ้งหลังดูโอโม่ อาทิเช่น Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton, 

Valentino, Cartier, Chanel, Moschino, Hermés, D&G, Tod's, Prada, Bulgari, 

Chopard, H&M, Zara, … 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเวโรนา่ เมืองแห่งวรรณคดรีัก

อมตะอันลือลั่น “โรมิโอและจูเลียต” ต้นก าเนิดของ

นิยายรักอมตะ ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปี จากการ

ประพันธ์ของกวีเอกวลิเลีย่ม เชคสเปียร์ จากนั้น น า

ท่านถ่ายรูปหน้าบ้านเลขที่ 23 ของจเูลียต คาปูเลต ์กับ

ภาพของระเบียงแห่งเรื่องราวโรแมนติกที่จูเลียตเฝ้ารอ

คอยพบโรมิโอทุกค่ าคืน ผ่านชม Arena หรือ 

Amphitheatre   โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก 

(ระยะทางประมาณ  169  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 25 นาท)ี 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ นครเวนสิ เมสเตร ้ ฝั่งแผ่นดินใหญ่ในแคว้นเวเนโต้ เมืองท่ีมี

เอกลักษณ์พิเศษสุดเมืองหนึ่งของโลก เปรียบเสมือนประตูสู่ตะวันออกของยุโรป

ในอดีต ซึ่งได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองด้านการ

เดินเรอืและศูนย์กลางการค้าขายที่ส าคัญที่สุดของทวีปยุโรป และยงัเป็นบ้านเกิด

ของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่มาร์โคโปโล 

(ระยะทางประมาณ  115  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 40 นาท)ี 

18.30 น รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  SIRIO  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   เวนสิ – ปซิา่ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่าน ลงเรอืสูเ่กาะเวนสิ (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) ชมเกาะเวนิสที่มีเกาะ

น้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 

แห่ง น าท่านสู่ จตรุสัซานมารโ์ค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส 

น าทา่นถ่ายรูปคู่กับ Doge Palace อันเป็นท่ีประทับของ

เจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดตี และมีความรุ่งเรืองเมื่อครั้งท า

การค้ากับตะวันออกไกล เข้าสู่ศูนย์กลางของเกาะเวนิสที่

จตุรสัเซนต์มาร์ค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและ

สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ อาคารรายระเบียง ร้าน

จ าหน่ายเครื่องแก้วมูราโน่ที่มีชื่อเสียง ทั้งยังเป็นเครื่อง

แก้วชั้นดี ที่ขายให้กับนักท่องเท่ียวเก็บไว้เป็นเครื่องประดับ

บ้าน จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง หรือจิบ

กาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720  

จากนั้น น าท่าน สมัผสักบับรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิทีเ่ปน็มนตเ์สนห่์แหง่เวนสิ โดย

การ ลอ่งเรอืกอนโดลา่ เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่

แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงาน

ก่อสร้าง ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะ ด้าน

สถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต ้ (ศิลปินเอกไมเคิลแอง

เจโล) -- ใช้เวลาในการลอ่งเรอืประมาณ 30 นาที จากนั้น 

มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง หรือจิบกาแฟ ในร้าน

เก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปซิา่ บ้านเกิดของกาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก 

ซึ่งเป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทศัน์ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว และเป็น

ที่ต้ังของหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1174 ซึ่งเป็นสิ่งมหศัจรรย ์1 ใน 7 ของ

โลก ที่ชาวโลกรู้จักกันด ี จากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยา- 

ศาสตร์เอก กาลิเลโอ 

(ระยะทางประมาณ  325  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 45 นาที) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  IDEA PISA  หรอืเทียบเทา่ 
 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   ปิซา่ – ฟลอเรนซ ์– เปรเูจยี 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านถ่ายรูปคู่กับ หอเอนปซิา่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง

มหัศจรรย์ของโลก และเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีกาลิเลโอท้า

ทายความเชื่อของคนในสมัยนั้น ก็คือ เขาได้พิสจูน์ว่า

ของสองชิ้นซ่ึงหนกัไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยลงจากที่สูงจะตก

ถึงพื้นพร้อมกัน โดยเล่ากันว่าเขาได้ใช้หอเอนแห่งปิซ่า

เป็นสถานที่ทดลอง โดยปล่อยก้อนหินก้อนใหญ่กบัก้อน

เล็กจากหอเอนลงมาพร้อมกัน 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟลอเรนซ ์ เมืองต้นต ารบัศิลปะ

แบบเรเนสซองส์ อีกทั้งยังเป็นถิ่นก าเนิดของศิลปินที่มี

ชื่อเสียงระดบัโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วินซ ีและ  ไมเคิล แองเจโล  

(ระยะทางประมาณ  99  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าเมืองฟลอเรนซ์ ซึ่งเป็นเมืองศนูย์กลางแห่งศิลปะในยุค

เรเนซองส์ และเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปใน

เขตเมือง (เขตเมืองเก่าปลอดการจราจร) รถจอดส่งคณะ 

แล้วเริ่มเดินชมเมืองโดยเริ่มต้นจาก จตัรุสัของดโูอโม ่หรอื 

มหาวหิารซานตามาเรีย เดลฟโิอเร ที่โดดเด่นด้วยยอดโดม

ที่กล่าวกันว่าใหญ่ที่สุดในโลก หอระฆังกัมปานีเล และ

วิหารประกอบพิธีรับศีลจุ่ม ที่มีประตูแห่งสรวงสวรรค์ หรือ 

PARADISE DOOR หรือประตูทองค า ถัดไปเป็นจัตุรัสซินญอ

เรยี ที่ต้ังของศาลาว่าการเมือง และเป็นที่ต้ังรูปปั้นเดวิด

ของแท้มานานกว่าสามศตวรรษ ใกล้กันเป็นสะพานเวคคิ

โอสะพานเก่าแก่แห่งแรกที่ข้ามแม่น้ าอาร์โน จากนั้น ให้

ท่านได้ซื้อหาสินค้าประเภทเครื่องหนงั, กระเป๋าถือ ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเปรเูจยี เมืองหลวงของแคว้นอุมเบรยี ทางตอนกลางของ

อิตาลี และเป็นเมืองเกิดของเปรูจิโน จิตรกรสมัยศิลปะเรอเนซองส์คนส าคัญของ

ประเทศอิตาลีอีกด้ว 

(ระยะทางประมาณ  151  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  PLAZA  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง   เปรเูจยี – ปอมเปอ ี– นาโปล ี
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปอมเปอี ในอดีตปอมเปอี เป็นเมืองชายทะเลอันงดงาม 

ที่ต้ังอยู่ริมอ่าวเนเปิลทางตอนกลางของอิตาล ี แต่แล้วในปี ค.ศ.79 ภูเขาไฟวีซู

เวียสได้ระเบิดพ่นลาวาอันร้อนแรง รวมทั้งไอก๊าซพษิ และขี้เถ้าลงมาถล่มท่วมทับ

ปอมเปอี ฝังร่างชาวเมืองนบัพนัคนไว้ทั้งเป็น เป็นภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ที่มา

เยือนโดยไม่รู้ตัว กอ่ความพินาศไปทั่วทุกสารทศิ เมืองปอมเปอีที่รุ่งเรอืงมา

ยาวนานกว่า 800 ปี ต้องจมหายไปภายใต้ขี้เถ้าที่ตกลงมาทบัถมสูงถึง 10 เมตร 

(ระยะทางประมาณ  388  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พพิธิภณัฑเ์มอืงปอมเปอ ี ชม

สภาพของเมืองท่ีขุดค้นขึ้นมา ชมซากเมืองซ่ึงถูกท าลายโดยการระเบิดของภูเขา

ไฟวิสุเวียส เมื่อ

ประมาณ 1,900 ปี

มาแล้ว (24 สิงหาคม 

ค.ศ.79) ลาวาไหลทับ

ถมเมืองปอมเปอี ซึ่ง

มีความหนาหนาถึง 6 

ฟตุ และเถ้าถ่านได้ทับถมเพิ่มเติมอีก 6 ฟตุหลังจากนั้นอีกประมาณ 1,700 ปีจึงได้

มีการขุดค้นซากเมืองปอมเปอี ปจัจุบันซากเมืองได้ถูกขุดค้นจนเกือบครบทกุส่วน

ของเมืองแล้ว 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงนาโปล ี เมืองท่าที่ส าคัญทางตอนใต้ของประเทศในเขต

คาบสมุทรอิตาล ีแต่เดิมเคยมีชื่อเป็นภาษากรกีว่า NEAPOLIS (NEW TOWN) เคย

เป็นเมืองใหม่เมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว เพราะเมืองนีช้าวกรีก ได้เข้ามายึดครองเป็น

เมืองขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาลและโรมัน ได้เขา้ยึดครองต่อจากกรีกเมื่อ 328 

ปีก่อนคริสตกาล จึงเป็นเมืองท่าที่ส าคัญของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

(ระยะทางประมาณ  51  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  HOLIDAY INN  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   นาโปล ี– เกาะคาปร ี– ซอรเ์รนโต ้– โรม 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ท่าเรอืเพื่อลงเรอืสู ่ เกาะคาปรี ที่ต้ังอยู่ใกล้กับแหลมซอร์เรนโต้ 

ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีธรรมชาติที่งดงามมาก เป็นสถานที่ตากอากาศของบคุคล

ส าคัญ ๆ มาช้านาน ซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

สู่ชุมชนคาปรีอัน

เก่าแก่ตั้งรกรากมา

แต่บรรพบุรุษ จน

กลายเป็นศูนย์กลาง

ของเกาะท่ีมีชื่อเสียง

ในเร่ืองการท่องเท่ียว

และตากอากาศ และมีร้านรวงเปิดให้บริการนกัช้อปปิ้งได้เลือกสรรมากมาย 

จากนั้น น าท่านเปลี่ยนลงเรือเล็ก ล่องเข้าไปชม ถ้ าบลกูรอ็ตโต ้ตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะ

ปากถ้ ามีรูปร่างคล้ายรูกญุแจ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ า ส่วนที่อยู่

เหนือน้ าจะสูงกว่าผิวน้ าเพียง 4 ฟตุเท่านั้น ที่มีความงดงามอย่าง

มากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ้ าน้ าลอดที่มีการกระทบของ

แสงกับน้ าทะเลสีคราม ท าให้ภายในบริเวณถ้ าประกายไปด้วย

แสงสีน้ าเงินแปลกตา จึงได้ชื่อว่า บลูกร็อตโต จึงเป็นที่มาของชื่อ

ดงักล่าว นอกจากนี้ ถ้ านีเ้ป็นที่รู้จกักันมาตั้งแต่สมัยโรมัน แต่ถูก

หลงลืมจนกระทั่งมาค้นพบใหม่เมื่อปี ค.ศ.1826 

*** หมายเหต ุ***  การเขา้ชมถ้ าบลกูรอ็ตโต ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และระดบัน้ าทะเลในวนั

นัน้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯจะจดัหาที่เทีย่วทดแทนเพือ่ประโยชนส์ูงสดุของ

ผูเ้ดนิทาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม เมอืงซอรเ์รนโต้ เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผา

หินสูง ทิวทศัน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว จนเป็น

เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสยีง มีความงามในเร่ืองของทัศนียภาพริมผาสูง ติดทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีบรรยากาศของอิตาลีตอนใต้เสน่ห์ที่นกัท่องเที่ยวล้วน

แล้วแต่หลงใหล 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  กรุงโรม  เมืองแห่งศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในสมัยอดีตของ

อิตาล ี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 

2.5 ล้านคน นอกจากนี ้ โรมยงัเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนท่ี

ประทบัของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสตน์ิกายโรมันคาธอลิก อีกด้วย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
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(ระยะทางประมาณ  230  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  IDEA ROMA  หรอืเทียบเทา่ 
 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง   โรม 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น ถ่ายรูปคู่กับ สนามกฬีาโคลเีซีย่ม สิ่งก่อสร้างที่ไดร้ับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยข์องโลก เป็นสนามประลองยุทธของชาว

โรมัน สร้างขึ้นเมือ่ ค.ศ.79 ซึ่งเป็นสนามกีฬายกัษ์ที่จคุน

ได้กว่า 50,000 คน แล้วไปบนัทึกภาพกับประตูชยัคอนส

แตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้า

วิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล หรอืพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชม

ร่องรอยของศนูย์กลางแห่งจักรวรรดิโ์รมันที่โรมันฟอรั่ม    

จากนั้น น าท่านผ่านชมนครรัฐอิสระ วาตกินั ศนูย์กลางศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน 

คาทอลิกที่ประทบัขององค์ประมุขแห่งศาสนา “พระสันตะปาปา” จากนั้น น า

ท่านเข้าชมความอลังการของ มหาวหิารเซนตป์เีตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับ

การตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรหูรา ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า 

ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาท่ีออกแบบ

โดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยากซึ่ง

ปจัจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ส าคัญล้ าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี 

จากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับทหารสวิสฯ ราชองครักษ์

ขององค์สมเด็จพระสันตปาปา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม น้ าพเุทรวี ่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซลัวี ที่มาของเพลง   

“ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดตี ซึ่ง

นักท่องเท่ียวมีความเชื่อวา่หากโยนเหรียญอธฐิานไว้จะได้

กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น น าท่านเข้าสู่

บรรยากาศย่าน จัตรุสับนัไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่ม

สาวชาวอิตาเลียนยามว่าง ซึ่งนิยมมาพบปะกันบริเวณนี้ 

ซึ่งเป็นจตุรัสที่มีอาคารสวยงามต่าง ๆ มากมาย และ

กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเรยีงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  IDEA ROMA  หรอืเทียบเทา่ 
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วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง   โรม – กรงุเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG 945 

 (ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  10 ชัว่โมง 50 นาท)ี 
 

 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ 
 

06.05 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   :   คณุคม  โทร. 02-108-8666 

 

 

สกลุเงนิ  อติาล ี 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 าวซี่าอติาลี 

 

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

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

(....รปูส ีฉากหลงัสขีาว ...เทา่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /   

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ / 

ส าเนาสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปขีึน้ไป) 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. หลกัฐานดา้นการเงนิ ***จ าเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน***  (โดยไม่มขี้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) 

- จดหมายรับรองแบงค์ออกโดยธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (Bank Certificate) ออกมาไมเ่กนิ 

15 วนั (นับจากวนัทีพ่นกังานขายแจ้งควิยืน่วซีา่) ส าหรับท่านที่ออกสปอนเซอร์รับผิดชอบ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางให้กับครอบครัว แสดงสายสัมพันธ์กันได ้ และต้องมีเอกสารแสดง

เห็นความสัมพันธ์เช่น ทะเบียนบ้าน หรือทะเบยีนสมรส .... ฉบบัจริงคนละ 1 ฉบบัต่อ 1 ท่าน  

- ถ่ายส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ย้อนหลัง 4 เดือน (สมุดบญัชีเล่มเดียวกับที่ไปขอ

จดหมายรับรองสถานะทางการเงินออกจากธนาคาร Bank Certificate) (อพัเดทกอ่นยืน่   

วซีา่ 7 วนั) ไม่รับบญัชีเงินฝากประจ า, บญัชีกระแสรายวัน ควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออก

เงินอย่างสม่ าเสมอ ไม่ตอ้งเติมเงินในบญัชีให้ถึง 6 หลัก เพื่อให้แสดงว่ามีฐานะการเงิน

เพียงพอที่ครอบคลุมกับคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ...1...ชุด 

6. กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 18 ปบีริบรูณ ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา/มารดา หรอืเดินทางไปกบับดิา/

มารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา และบุตรจะต้องไปยื่น

เรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือ

เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่าง

ถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 



 

 

แกรนดอ์ติาล ี(TG)   -12- 

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 

**หมายเหต*ุ*    คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 

 

โปรดทราบการพิจารณาวซีา่กลุม่เชงเกน้แบบใหม่  

ผูเ้ดนิทางทวัรเ์สน้ทางยโุรปทกุประเทศ จะตอ้งแสดงตน ณ สถานฑตูนัน้ๆ เพือ่สแกนลายนิว้มอื  

โดยขอ้ก าหนดดังกลา่วมผีลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่14 พฤศจกิายน 2556 เป็นตน้ไป 

 

แผนทีศ่นูย์ยืน่วซีา่ VFS อติาลี    

ที่อยู่ อาคารสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 

- ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่ากรุ๊ป 30 วัน ทางสถานทูตไมอ่นญุาตใิหด้ึงพาสปอรต์ออกมา

ใช้งานไดใ้นระหวา่งการพจิารณาเอกสาร พาสปอรต์จะไดร้ับคนือกีครัง้หลงัออกวซีา่แลว้ 

- การนัดสแกนลายนิ้วมือทางศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS อติาลจีะก าหนดวนัสแกนลายนิว้มอืให้    

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมาตามวนันัดหมายของทางสถานทตูเทา่นัน้ 

- การนัดแสกนลายนิ้วมือที ่ VFS อิตาลีจะประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการ

เดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้งวันนัดสแกนลายนิ้วมือก่อนลว่งหน้า 3 อาทิตย์) 

- เอกสารฉบบัจริงท่ีต้องน าติดตวัไปในวนัสแกนลายนิ้วมือ ... บตัรประชาชน+สมุดเงินฝาก 
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*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม เนื่องจากทางสถานทูตอิตาลีได้

จดัต้ัง ศูนยร์บัค ารอ้งขอวซีา่ประเทศอติาล ี (VFS) ซึ่งทาง VFS จะด าเนินการตรวจรับเอกสาร

ตามทางสถานทูตอิตาลีต้องการ จึงเรยีนทุกท่านเรื่องเอกสารในการยื่นวีซ่าต้องเรียบร้อย ถ้า

หากไม่เรยีบร้อยมิฉะนัน้ทาง VFS อิตาลีจะปฏิเสธในการรับเอกสารของท่าน เพราะทางบริษัท

ไม่มีสิทธิ์เข้าไปสถานทูตอติาลีได้ และถ้าการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่า

ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริง*** 

 

 

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 ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 

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 ้เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน

อ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ….. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสาร

พร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า

อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง … *** 
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อัตราคา่บรกิาร  ....  แกรนดอ์ติาล ี 9  วนั  (TG) 

  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 79,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม 14,000.- บาท 
 

*** ไมม่รีาคาพเิศษ ส าหรับเดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ีราคาเดก็จะเทา่กบัราคาผูใ้หญ ่*** 
 

***หมายเหต*ุ**   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 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. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทศันาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า)  

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศน 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.  สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเอฟวีนิว มีคันชัก ล้อลาก ท่านละ 1 ใบ  (ถือขึ้นเครื่องได้) 

8. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่

ระบใุนรายการ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

9. 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 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

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 

และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอนัเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรพัย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปพนักงานขับรถยโุรป ท่านละ 14 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 7 วัน)  

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย   ท่านละ 18 ยูโร    (คนละ 2 ยูโร x 9 วัน) 

 

 เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

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

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

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

ชื่อบัญชี  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

ล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณี) ดังนี้.- 

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

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

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

d. ยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 

 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 และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย 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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ใบจองทวัรก์บั  บรษิทั เอฟวีนวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์........... แกรนด์อิตาล ี9 วนั (TG) ..............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 

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

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


