แพ็คเกจ อิตาลี 5 วัน 4 คืน
อัตรานี้ รวมที่พัก - มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) นาเที่ยวตามรายการ

ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน ไป - กลับ
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 สนามบินโรมเลโอนาร์โดดาวินชี-ฟิอูมิชิโน - กรุงโรม - เมืองทรัสเตอแวร์
วันที่2 กรุงโรม - โรมัน โคลอสเซียม - เมือง เวีย คาวอส
วันที่3 กรุงโรม - เมืองฟลอเรนซ์ - สะพานเวคคิโอ - วิหารดูโอโม - จตุรัสซิกนอเรีย
วันที่4 ฟลอเรนซ์ - เวนิส - มหาวิหารซันมาร์โก - โรงงานเป่าแก้วมูราโน่
วันที่5 เวนิส - อิสะเดินทางกลับ หรือเลือกท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย
วันแรก อาทิตย์ :
............
ช่วงเย็น
ค่ํา

พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สนามบินโรมเลโอนาร์โดดาวินชี-ฟิอูมิชิโน จากนั้นรถส่งท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก
มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ต้อนรับท่านที่โรงแรม และแนะนําข้อมูลต่างๆให้แกผู้เดินทาง
มีรถบริการส่งท่านบริเวณ เมืองทรัสเตอแวร์ (Trastevere) อิสระเดินเที่ยวบนถนนที่ปูด้วยหิน เต็มไปด้วยตรอก
ซอกซอย ร้านค้า ร้านอาหารสไตล์อินตาเลียน หรือ ร้านอาหาร สไตล์ จีน อินเดีย และนานาชาติ ได้ ตามอัธยาศัย
อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย จากนั้นกลับเข้าทีพ่ ักเอง

วันที่สอง จันทร์ :
เช้า

กรุงโรม - เมืองทรัสเตอแวร์

กรุงโรม - โรมัน โคลอสเซียม - เมือง เวีย คาวอส

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก
จากนั้น เยี่ยมชมเมืองๆใน ย่านวาติกัน เมืองวาติกันถือเป็นศูนย์กลางหลักแห่งคริสเตียนของโลก ท่านสามารถ
เก็บภาพด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ และสําคัญที่สดุ ใน
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นครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศกั ดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกทีม่ ีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการ
ออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ”
จากนั้น ชม โรมัน โคลอสเซียม (Roman Collseum) สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม
สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียน แห่งจักรวรรดิโรมัน และสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 1 รวมเวลาก่อสร้าง 10 ปี อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลม ก่อด้วยอิฐ และหินทราย วัดโดยรอบได้
ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาด โดย
สร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ํา เพื่อ
ไม่ให้น้ําท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์
แห่งกรุงโรม อายุกว่า 2,000 ปี ที่ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อีกด้วย
(รวมบัตรเข้าชม)
ช่วงเย็น
มีรถบริการส่งท่านบริเวณ เมือง เวีย คาวอส (Via Cavour)
ค่ํา
อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย เลือกทานอาหารสไตล์ อิตาลี, จีน, อินเดีย และอาหารนานาชาติได้เอง
จากนั้นอิสระกลับเข้าที่พักเอง
วันที่สาม อังคาร :
กรุงโรม - เมืองฟลอเรนซ์ - สะพานเวคคิโอ - วิหารดูโอโม - จตุรัสซิกนอเรีย
เช้า

เย็น

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก
มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) ประจําเมือง แนะนําการท่องเที่ยว
นําท่าน เดินทางออกจากกรุงโรม มุ่งหน้าไปยังทางตอนเหนือ สู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)
เดินเที่ยวชมในย่าน Piazzale Michelangelo
เที่ยวชมศูนย์กลางประวัติศาสตร์ บริเวณ สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) - วิหารดูโอโม (Duomo) จตุรัสซิกนอเรีย (Piaza della Signoria) ที่เสมือนว่าเป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอย่างแท้จริง

เที่ยง - ค่ํา
วันที่สี่ พุธ :

อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระกลับเข้าที่พักเอง
ฟลอเรนซ์ - เวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - โรงงานเป่าแก้วมูราโน่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก
เพลิดเพลินกับการชมวิวเทือกเขา แอเพนไนน์ Apennine Mountains โดยมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (พูดภาษา อังกฤษ)
พาท่านขึ้นเรือโดยสาร ของ เมืองเวนิส (Venice) พาล่องไปตามลําคลอง ที่รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมที่
สวยงามคลองเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 117 เกาะ มีคลอง มากถึง 150 คลอง เป็นที่ตั้งของโบสถ์ 120 แห่ง
และสะพานโค้ง ถึง 400 แห่ง
ชมความสวยงามของ จตุรัสซานมาร์โค (Piazza de San Marcos) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่รายล้อมด้วย
สถานที่สําคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหาร ซานมาร์โค (St. Mark’s Basilica) เดิมเป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมือง
ในสมัยนั้น, พระราชวังดอจส์ (Doge’ s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือ ซึ่งถือ
เป็นสัญลักษณ์ประจํา เมืองเวนิส (รวมค่าเข้าชมจตุรัสซานมาร์โค)
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จากนั้น เข้าชม เทคนิคการเป่าคริสตัล จาก โรงงานเป่าแก้วมูราโน่ ที่ใช้ทักษะ และ
ความปราณีต จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมแบบไร้ที่ติ
เทีย่ ง - ค่ํา
อิสระ รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระกลับเข้าที่พักเอง
วันที่ห้า พฤหัสบดี :
เวนิส - อิสะเดินทางกลับ หรือเลือกท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ ัก
สามารถตรวจสอบที่นั่งว่าง และราคาค่าตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศได้ที่
http://www.etravelway.com/airticket
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า ไม่รวมค่าวีซ่า
พักคู่ ห้องละ 2 ท่าน
7-11 / 14-18 / 21-25 พ.ค. / 28พ.ค.-1มิ.ย. 60
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 มิ.ย. 60
18,810 บาท
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 ก.ย. 60
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 ต.ค. / 29ต.ค.-2พ.ย. 60
24-28 ธ.ค. / 31ธ.ค.60-4ม.ค. 61
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 ก.ค. / 30ก.ค.-3ส.ค. 60
18,050 บาท
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 ส.ค. 60
5-9 / 12-16 พ.ย. 60 // 25-29 มี.ค. 61
19-23 / 26-30 พ.ย. // 3-7 / 10-14 / 17-21 ธ.ค. 60
7-11 / 14-18 / 21-25 ม.ค. / 28ม.ค.-1ก.พ. 61
16,910 บาท
4-8 / 11-15 / 18-22 ก.พ. / 25ก.พ.-1มี.ค. 61
4-8 / 11-15 / 18-22 มี.ค. 61
อัตราค่าบริการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท

พักเดี่ยว

25,080 บาท

24,320 บาท

23,180 บาท

โดยคานวนอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 18 เม.ย. 60 (37 บาท ต่อ 1 EUR)
แพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษ เมื่อชาระค่าเดินทางแล้ว ต้องการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอเรียกเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
หมายเหตุ
- ที่พัก Rome: American Palace (****), Cristoforo Colombo(****), Florence: Delta Florence (****), Venice: Albatros (****)
หรือระดับเทียบเท่า
- อัตรานี้ เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับขึ้นของค่าเงินบาท, ทางโรงแรมเรียกเก็บ เซอร์ชาร์จ เพิ่มเติมกรณีเข้าพัก
ในช่วงที่มีการจัดงานแฟร์ ฯลฯ
- แพ็คเกจนี้ เหมาะสําหรับผู้เดินทางที่ต้องการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง มีความยืดหยุ่นในการท่องเที่ยวสูง
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ฝรัง่ เศส ฯ ได้ดี
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าทีท่ ัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร ตลอดจนอํานวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว
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อัตรานี้รวม
- ที่พัก ระดับ 4 ดาว รวมอาหารเช้า
- มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) นําเที่ยวตามรายการ
- รถรับจาก สนามบินโรม เข้าสู่โรงแรมที่พัก 1 เทีย่ ว
- บัตรเรือโดยสารชมคลอง เมืองเวนิส
- ค่า City tour เที่ยวโรม, ฟลอเรนซ์ - เวนิส
- บริการรถโค้ชปรับอากาศ แบบ Seat In Coach or SIC Transfer ช่วงบ่าย รถ ส่งที่ บริเวณ เมืองทรัสเตอแวร์, เมือง เวีย คาวอส
- ค่าบัตรเข้าชม โรมัน โคลอสเซียม, มหาวิหารซันมาร์โก, โรงงานเป่าแก้วมูราโน่
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ
- ค่าอาหารเที่ยง – ค่ํา นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- ค่าธรรมเนียม - ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง ฯ
- ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
- สําหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า แนะนําให้จองแพ็คเกจทัวร์ล่วงหน้า 50 วันทําการก่อนการเดินทางขึ้นไป (เพื่อเผื่อเวลายื่นเอกสารขอวีซ่า โดยใช้
เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15-20 วันทําการ ต่อสถานฑูต)
- กรุณาชําระค่ามัดจํา 3,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันจองแพ็คเกจทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุ
ภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7 จากนั้นทางบริษทั ฯ จะออกเอกสาร ITINARARY ให้ท่านนําไปประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น
- ทางบริษทั ฯ มีบริการออก E-Ticket เพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอวีซ่า (มีค่าบริการ 300 บาท ต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันทําการ
(ในช่วงเทศกาล) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
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Emergency call only : 0853642449
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VS210417

www.etravelway.com/+

Page 4 of 4

