ฝรัง่ เศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
ปารีส ทิตลิ ส ลูเซิรน์ มิลาน ปิ ซ่า กรุงโรม วาติกนั

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ

(ไทย)

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดิ นทางสู ่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั -พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี -ล่องเรือบาโตมูซ
(ยูเออี-ฝรัง่ เศส)
00.50 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.20 น.เดินทางสู ่ เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
08.00 น. เดินทางถึ งเมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและรับสัมภาระแล้ว นําท่านเดิ นทางสู ่
มหานครปารีส (Paris) เมื องหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมื องที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลื อล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยื อนมากที่สุด ปัจจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลาํ้ สมัย
แห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรงด้วยอิ ทธิ พลของการเมื อง การศึ กษา บันเทิ ง สื่ อ แฟชั่น วิ ทยาศาสตร์และศิ ลปะ ทําให้กรุ ง
ปารี สเป็ นหนึ่ งในเมื องที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก นําถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ท่ ีโดดเด่น สู ง
ตระหง่านคูน่ ครปารี สด้วยความสู งถึง 1,051 ฟุต ซึ่ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 นําท่านถ่ายรู ปประตูชยั ชมทิวทัศน์
ของร้านค้าบูติคชัน้ นําระดับโลกที่ตงั้ เรี ยงรายอยูบ่ นถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดําเนิ น
เที่ยง บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้า พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็ นพิพิธภัณฑ์
ทางศิ ลปะที่มีช่ ื อเสี ยงที่สุด เก่าแก่ท่ ีสุดและใหญ่ท่ ีสุ ดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิ มเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่
ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ท่ ีจดั แสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจํานวนมาก อิสระท่านเลื อก
ซื้ อสิ น ค้าแฟชั่นราคาถู กใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื่ องสํา อาง นํ้ าหอม นาฬิก าหรื อ
กระเป๋ า นําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นํ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ ง
ปารี ส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิ ค ของอาคารต่า ง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่นํ้ า เป็ นอีกหนึ่ ง
ประสบการณ์ท่ ีน่าประทับใจ
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Mercure Paris Velizy หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง
เช้า

คา่

(ฝรัง่ เศส)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้ งที่
รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วยสิ นค้าชัน้ นําต่างๆ
มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL
SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI,
CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อิ สระอาหารกลางวันเพื่ อความสะดวกในการช้อป
ปิ้ ง) จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ เมืองดิฌง ผ่านชมทัศนี ยภาพอันงดงามที่เต็มไปด้วยขุนเขาทะเลสาบและดอกไม้ป่า
ที่สวยสดงดงาม ที่จะทําให้ทา่ นตื่ นตาตื่ นใจตลอดการเดินทางจนทําให้ทา่ นหลับตาไม่ลง เป็ นแห่งเมื องชุมทางรถไฟ
และศูนย์กลางการคมนาคมที่สาํ คัญแห่งหนึ่ งของฝรั่งเศส และเป็ นเมื องที่มีช่ ื อเสียงเรื่ องไวน์เป็ นอย่างมาก
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Novotel Dijon หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ดิฌง - ลูเซิรน์ – สะพานไม้ชาเพล – รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดิ นทางสู ่ เมื องลูเซิ รน์ อดี ตหัว เมื องโบราณของ
สวิ สเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจาก
จะมีเทื อกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ ีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและ
ไหล่เขา สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพาน
วิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่นํ้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ ีเก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์
และประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้ เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่ อม
ต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้า จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถู กไฟไหม้เสี ยหายไป
มาก ต้องบู รณะสร้างขึ้ นใหม่เกื อบหมด นําท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิ น เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ีตัง้ อยูใ่ จ
กลางเมื อ งที่ หัว ของสิ งโตจะมี โล่ห์ ซึ่ งมี กากบาทสัญ ลัก ษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อ ยู ่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่ง นี้
ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่ อ
เป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้
ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี 16
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Ibis Styles Luzern City หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

คา่

วันที่หา้ แองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิ ส - มิลาน
เช้า

เที่ยง

คา่

(ฝรัง่ เศส-สวิส)

(สวิส-อิตาลี )

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ เมืองแองเกิลเบิ รก์ เพื่ อนั่งกระเช้าหมุนแห่ง
แรกของโลก สู ่ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง
10,000 ฟิ ต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้ หิ มะจะไม่ละลายตลอดทัง้ ปี * นั่งกระเช้ายักษ์ท่ ีหมุนได้รอบทิศ
เครื่ องแรกของโลกที่ช่ ื อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานี บนยอดเขาทิทลิสซึ่ งเป็ นอาคารใหญ่มีทงั้ หมด 4
ชัน้ และบริ เวณชัน้ 4 ซึ่งเป็ นชัน้ บนสุด จะเป็ นชัน้ ที่ทา่ นสามารถเดินยํ่าหิ มะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็ นจุดชมวิ วบน
ยอดเขา ท่านสามารถเที่ยวชมส่วนอื่ นๆของเยอดเขาได้ไม่วา่ จะเป็ นถํา้ นํ้าแข็ง ร้านขายของที่ ระลึกและร้านอาหาร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําท่านเดิ นทางสู ่ กรุงมิ ลาน (MILAN) เมื องสําคัญทาง
ภาคเหนื อของอิตาลี ตัง้ อยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่ อเมื องมิ ลานมาจากภาษาเซลต์คาํ ว่า MID-LAN ซึ่ งหมายถึง
อยูก่ ลางที่ราบ มีช่ ื อเสี ยงในด้านแฟชั่นและศิ ลปะนําท่านถ่ายรู ปบริ เวณ ปิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del
Duomo) ซึ่ งเป็ นที่ตงั้ ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิ ลาน หรื อที่เรี ยกว่า ดูโอโม่ (DUOMO) ชื่ อนี้ ไว้ใช้เรี ยกมหา
วิหารประจําเมื อง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็ จ 400 กว่าปี หลังจากนั้น ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด
จึงมีช่ ื อเรี ยกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหิ นอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยูก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิ หารมี
รู ปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริ เวณนั้นยังเป็ น ศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุค
สมัย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก มิลาน - ปิ ซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า - พราโต้

(อิตาลี )

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู ่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) เมื องแห่งศิ ลปะที่
สําคัญของอิตาลี เป็ นเมื องเล็กๆอยูท่ างตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมื องติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน
แม้วา่ จะเป็ นเมื องเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมื องที่มีช่ ื อเสียงและเป็ นที่รูจ้ กั ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําท่านเข้าสู ่บริ เวณ จัตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า
หรื อ จัตุรสั กัมโป เดย์ มี ราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุม่ อาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก์ โดยเริ่ มจากหอพิ ธี เ จิ ม นํ้ า มนต์ (Baptistry of St. John) ที่ ใหญ่ท่ ี สุ ด ในอิ ตาลี ชมมหาวิ ห ารดู โอโม
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมื องปิ ซา่ อันเลื่ องชื่ อ นําท่านถ่ายภาพคูก่ บั หอเอนปิ ซ่า (Leaning Tower of
Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมื องปิ ซา่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่ มสร้างเมื่ อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้าง
ประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่ อสร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็ เกิ ดการยุบตัวของฐาน
ขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็ จ โดยใช้เวลาสร้างทัง้ หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซา่ นี้
กาลิ เลโอ บิ ดาแห่งวิ ทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นชาวอิ ตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า
สิ่ งของสองชิ้น นํ้าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่ งของทัง้ สองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้ นพร้อมกัน จากนั้นให้
ท่านอิสระให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้ นค้าเรี ยงรายอยูม่ ากมาย จากนั้นนําท่านสู ่ เมืองพราโต้
เมื องสําคัญอีกเมื อง หนึ่ งในแคว้นทัสคานี ตงั้ อยูบ่ นระดับความสู ง 768 เมตรจากระดับนํ้าทะเลและเป็ นเมื องใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ใน แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากกรุ งโรมและฟลอเร้นซ์
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Charme Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม
(อิตาลี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นท่านเดินทางสู ่ LECCIO THE MALL OUTLET ให้ทา่ น
ได้เ ลื อ กซื้ อสิ น ค้า แบรนเนมชั้น นํ า ต่า งๆอย่า งมากมายของอิ ต าลี ใ นราคาย่อ มเยา อาทิ เ ช่น ARMANI,
BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็ นต้น (อิ สระอาหารกลางวันเพื่ อความ
สะดวกในการช้อปปิ้ ง)ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู ่ กรุงโรม (Rome) เมื องหลวงและเมื องท่องเที่ยวที่มี
ชื่ อเสี ยงของประเทศอิ ตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุ งโรมเพื่ อชื่ นชมกับศิ ลปะ สถาปัตยกรรม
และประวัติศาสตร์ แห่ง ความยิ่ งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้ อยู บ่ นเนิ นเขาทัง้ 7 ริ มฝั่ง แม่นํ้ า ไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็ นเมื องที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็ นอาณาจักรที่
ใหญ่ท่ ีสุดในโลก
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Warmt Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่แปด วาติกนั - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ าพุเทรวี่ - โคลอสเซี่ยม - สนามบิน-ดูไบ
(อิตาลี -ยูเออี)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม หลัง จากนั้ น นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ นครรัฐ วาติ ก ัน
(Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตัง้ อยูใ่ จกลางกรุ งโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มีกาํ แพงล้อมรอบเมื องเอาไว้
ได้ทงั้ หมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า และเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา
มีอาํ นาจปกครองสู งสุ ด นําท่านชมมหาวิ หารที่ใหญ่ท่ ีสุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าของ สนามกี ฬาโคลอสเซี่ ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณ ในอดีตนั้นเป็ นสนามประลองการต่อสูท้ ่ ีย่ ิงใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้ มได้ถึง 50,000 คน
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําชมงานประติ มากรรมของเทพนิ ยายกรี กและโยนเหรี ยญอธิ ษฐาน
บริ เวณ น้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุ งโรมที่โด่งดัง แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลื อก
เช้า

ซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ และของที่ระลึกในบริ เวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่ งเป็ นแหล่งแฟชัน่ ชัน้ นําสุ ดหรู
และยังเป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
20.40 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 096
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่เก้า ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
05.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
กาหนดการเดินทาง

ราคา

9-17 / 11-19 เม.ย. 2562
เมษายน
16-24 / 26 เม.ย.- 4 พ.ค. 2562
พฤษภาคม

15-23 / 18-26 พ.ค. 2562

มิถนุ ายน

6-14 มิ.ย. 2562

กรกฎาคม

13-21 / 27 ก.ค.-4 ส.ค. 2562

สิงหาคม

10-18 ส.ค. 2562

กันยายน

12-20 / 26 ก.ย.-4 ต.ค. 2562

ตุลาคม

2-10 / 8-16 / 12-20 / 19-27 /
20-28 ต.ค. 2562

59,900
51,900
53,900
52,900
56,900
52,900
52,900
52,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า บริ ก ารในการขอยื่ น วี ซ่ า กลุ่ ม เชงเก้น 3,500 / ท่ า น ทางสถานทู ต จะไม่ คื น เงิ น
ค่าธรรมเนี ยม
ทุกกรณี

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร)

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิ สยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็ บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สําหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วใน
กรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ท่ ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิ น ตอนเวลาที่เช็ คอิ น
เท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่า น
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
7.
กรณี ผูเ้ ดินทางดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง
6.

เอกสารในการขอยื่ นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นดั หมาย(เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวี ซ่าแต่ละสถานทูตมี ความต่างกันและอาจจะมี
การเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า)
1.

2.
3.

4.
5.
6.

แบบคําร้องขอวีซา่ เชงเก้น พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถู กต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็ นต์ของ
ผูส้ มัคร
รุ ปถ่ายขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังขาว จํานวน 2 รู ป
หนั ง สื อ เดิ น ทางที่ มี อ ายุ ค งเหลื อ อย่า งน้อ ย 6 เดื อ น นั บ จากวัน ที่
เดินทาง พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง จํานวน 2 ชุด
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ / ใบยื นยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง

7.

8.

9.

ใบรับรองการทํางานหรื อหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ทา่ นทํางานอยู ่
โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออกเอกสาร
กรณี ท่ ี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้หนังสื อจดทะเบี ยนบริ ษัทหรื อหนังสื อรับรองบริ ษัท ฉบับภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออก
สําหรับท่านที่เกษี ยณอายุหรื อไม่ได้ประกอบธุ รกิจใดๆ ไม่จาํ เป็ นต้องเตรี ยมเอกสารในข้อนี้ หลักฐานทาง
การเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้ นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า
6 หลัก) หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15
วันนับจากวันที่มายื่ นคําร้องขอวีซา่ และ บันทึ กรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการอัพเดตล่าสุ ดไม่เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่ นคําร้อง
ขอวีซา่

กรณี ผูส้ มัครขอวีซา่ มีผูร้ บั รองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)

หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจาก
วันที่มายื่ นคําร้องขอวีซา่ ของผูท้ ่ ีรบั รองให้และระบุช่ ื อของผูท้ ่ ีรบั การรับรอง

บันทึ กรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดย
รายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่ นคําร้องขอวีซา่

หลักฐานยื นยันความสัมพันธ์ระหว่างผู ส้ มัครและผู ท้ ่ ี ออกค่าใช้จา่ ยให้ เช่น สําเนาทะเบี ยนบ้าน หรื อ
สําเนาสูติบตั ร หรื อ สําเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
กรณี เด็กที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
1. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องระบุวา่ เด็กเดินทางไปกับใครด้วย (ใช้ตวั จริ ง)
2. หนังสื อแสดงอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู เ้ ดียว (ใช้สาํ เนา)
3. ต้องนําเอกสารเอกสารในข้อ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุ ลประทับตราครุ ฑ ที่ฝ่งั ซ้ายบน ถึ งจะใช้ย่ ื น
วีซา่ อิตาลีได้หากไม่มีตราประทับศูนย์ท่ ีรบั ยื่ นวีซา่ จะไม่รบั ยื่ นและยื นยันยื่ นไม่ได้
หมายเหตุ
1. ผูท้ ่ ีสามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้ได้ตอ้ งเป็ น บิดา มารดา กันทางสายเลื อดเท่านั้น ผู ท้ ่ ีเป็ นญาติ ลุง ป้า น้า
อา จะไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้
2. สําหรับเอกสารที่ตอ้ งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่ นวี ซา่ อิ ตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริ ษัทที่
ได้รบั รองเท่านั้น เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น หากต้องการให้บริ ษัทช่วยดําเนิ นการให้มีคา่ ใช้จา่ ยใบ
ละ 500 บาท
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

