วันแรก กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ - นี ซ - คานส์
(ยูเออี-ฝรัง่ เศส)
01.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
( บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง

08.45 น. เดินทางสู ่ เมืองนี ช ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK77 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
13.40 น. เดิ นทางถึ งสนามบิ นเมื องนี ช ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นา
ท่านเดินทางสู ่ เมืองคานส์ (Cannes) พาท่านเที่ยวชมเมืองคานส์ เมือง
ที่มอี ากาศดี และวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม ราชวงศ์องั กฤษ, รัสเซีย และชน
ชัน้ สู งตลอดจนเศรษฐีน้ามันอเมริ กนั นิ ยมกันมาพักผ่อน ณ เมืองนี้ ชม
สถานที่จ ดั งานเทศกาลภาพยนตร์ น านาชาติ ซ่ ึ งมีข้ ึ น ตัง้ แต่ช ว่ งปลาย
ทศวรรษ 1940 จนกลายเป็ นเมืองที่มชี ่ ือเสียงในปั จจุ บนั แล้วนาทุ กท่าน
ชม ครัวแซท (The Croisette) เส้นทางเดินชมทัศนียภาพริ มโค้งอ่าวที่
ติดอันดับโลก ด้วยความยาวกว่า 3 ก.ม. ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับการเดินชมวิวต้นปาล์ม หาดทรายสีทองอร่าม
และอาคารสถาปั ตยกรรมในยุคโคโลเนียลอันทรงเสน่ห์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Mercure Antibes Sophia Antipolis
หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม คานส์ - Serravelle Outlet – มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
(ฝรัง่ เศส-อิตาลี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ Serravalle Outlet ซึ่งตัง้ อยูใ่ กล้เมืองมิลาน
สถานที่รวมสินค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชนั้ นาระดับแถวหน้าของอิตาลี มี
ร้านค้าแฟชัน่ และสินค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli,
Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper, Furla, Moschino, Bulgari, Bose, 7 for all mankind
และอื่นๆ โดยสินค้าแฟชัน่ จะลดราคาตัง้ แต่ 30% - 70% ตลอดทัง้ ปี อิ สระอาหารกลางวันเพื่ อความสะดวก
ในการท่องเที่ ยว หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงมิ ลาน (MILAN) เมืองสาคัญทางภาคเหนื อของอิตาลี
ตัง้ อยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู ก่ ลางที่ราบ มี
ชื่อเสียงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ ชมภายนอก ดูโอโม่ หรื อมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (เป็ นโบสถ์ท่ ใี หญ่เป็ นอันดับ
3 ใน ยุ โรป) ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่สมบู รณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1386
ตกแต่งเสร็จสมบุรณ์ในปี ค.ศ. 1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้ามหาวิหาร
แห่งเมื องมิลาน หรื อที่เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจาเมือง เป็ นมหาวิหารที่ใหญ่
เป็ น อับ ดับ สอง รองจากมหาวิห ารเซนต์ปีเ ตอร์ ในกรุ ง
วาติกนั (เป็นมหาวิหารแบบโกธิคและใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของยุโรป) ด้านหน้าของมหาวิหารเป็ นลานกว้าง เรียกว่า
ปิ อาซซ่า เดล ดู โ อโม่ (Piazza Del Duomo) เป็ น
ศู นย์กลางแหล่งชุ มนุ ม ของผู ค้ นมาทุ กยุ ค สมัย อิสระให้
ท่านได้ถา่ ยรู ปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม
ซึ่งมีจาหน่ายมากมายในบริ เวณ กัลเลเรี ย วิตโตรีโอ เอ
มานู เอล หรื อจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ As Hotels Economy Bedbank หรื อระดับเดียวกัน
วันที่ส่ี
มิลาน – เกาะเวนิ ส - จัตุรสั ซานมาร์โค
(อิตาลี )
เช้า
บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นเดินทางสู ่ เมื องเวนิ ส (Venice Mestre) ฝั่ง
แผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิ สถู กสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้าด้วยกันใน
บริ เวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองที่ใช้คลองในการ

เที่ยง

คา่

วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

คมนาคมมากที่สุด นาท่านสู ่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อล่องเรื อผ่านชมบ้านเรื อนของชาวเวนิ สสู ่
เกาะเวนิ ส หรื อ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรื อแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก ” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพาน
เชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริ เวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิ ส ชมสะพานถอน
หายใจ (Bridge of Sighs) ที่มเี รื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู ค่ ุ กจะได้มี
โอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุ ดท้าย ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับ
วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้าผู ค้ รองนครเวนิ สใน อดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดิน
ผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคือคาสโนว่านั่น เอง นาท่านถ่ายรู ป บริ เวณจัตุรสั ซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่
นโปเลียนเคยกล่าวไว้วา่ “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุ โรป” จัตุรัสถู กล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้
โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มโี ดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ทา่ น
ได้มเี วลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิ ส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้อ
สินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่ องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิ ส หรื อนั่งจิบกาแฟในร้าน Cafe Florian
ที่เปิ ดให้บริ การมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลานาท่านล่องเรื อกลับขึ้นสู ฝ่ ่งั เมสเตร
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Bedbank Venice Mestre Hotel หรื อระดับเดียวกัน

ปิ ซ่า-จัตุรสั ดูโอโม่แห่งปิ ซ่า-มหาวิหารดูโอโม-หอเอนปิ ซ่า- พราโต้
(อิตาลี )
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สาคัญ
ของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู ท่ างตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
แม้วา่ จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่เมืองปิ ซา่ ก็เป็นเมืองที่มชี ่ ือเสียงและเป็นที่รูจ้ กั ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้า สู ่บ ริ เวณ จัตุรสั ดูโอโม่ แห่ งปิ ซ่ า หรื อ จัตุร สั กัมโป
เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุม่ อาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่ มจาก
หอพิธเี จิมน้ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอ
เอนแห่ง เมื อ งปิ ซ่า อัน เลื่ อง ชมหอเอนปิ ซ่ า (Leaning
Tower of Pisa) สัญ ลัก ษณ์แ ห่ง เมื อ งปิ ซ ่า 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุ คกลาง เริ่ มสร้า งเมื่ อปี ค.ศ.1173 ใช้
เวลาสร้า งประมาณ 175 ปี แต่ร ะหว่า งการก่อ สร้า งต้อ ง
หยุ ดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตัวของ
ฐานขึ้นมา และต่อมาก็มกี ารสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้ว
เสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทัง้ หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซา่ นี้
กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ น ชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่วา่
สิ่งของสองชิ้น น้าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทัง้ สองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้น

ให้ทา่ นอิสระให้ทา่ นได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มรี า้ นค้าเรียงรายอยูม่ ากมาย นาท่านสู เ่ มืองพราโต้ เมือง
สาคัญอีกเมือง หนึ่ งในแคว้นทัสคานีตงั้ อยูบ่ นระดับความสู ง 768 เมตรจากระดับน้าทะเลและเป็ นเมืองใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ใน แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุ งโรมและฟลอเร้นซ์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ President Prato หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก ฟลอเร้นซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ – กรุงโรม
(อิตาลี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู ่เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่รุ่งเรื องสุ ดในช่วงยุค
ทองของศิลปะอิตาลี (ใช้เวลา เดินทางประมาณ 45 นาที) นาท่านเข้าสู ่เขตเมื องเก่า ของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับ
เลือกโดยองค์การยู เนสโก้ให้ ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี
ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริ เวณจัตุรสั ดูโอโม่ ที่ตงั้
ของ มหาวิ หารแห่งเมื องฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่
ชมจัตุรสั ซิ กนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิโอ ที่ทอดข้ามแม่น้า
อาร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองคาที่เก่าแก่ของ ฟลอเร้นซ์และ
ยังคงอนุ รักษ์ บรรยากาศแบบดัง่ เดิมไว้ได้อย่างดีชมทัศนียภาพ
ของตัว เมื อ งที่ มี แ ม่น้ า อาร์ โ น ไหลผ่า นนครที่ย ัง คงรั ก ษา
สถาปั ตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุ งโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปั ตยกรรม
และประวัติศ าสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้ อยู บ่ นเนิ นเขาทัง้ 7 ริ มฝั่งแม่น้าไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มบี ทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักร
ที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในโลก
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั ณ Midas Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด นครรัฐวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ าพุเทรวี่ – บันไดสเปน (อิตาลี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเข้า
สู น่ ครรัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตัง้ อยู ่
ใจกลางกรุ งโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มกี าแพงล้อมรอบ
เมื อ งเอาไว้ไ ด้ท ั้ง หมด ยกเว้น ด้า นหน้า ทางเข้า และเป็ น
ศู นย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระ
สันตะปาปา มีอานาจปกครองสู งสุ ด นาท่านเข้าชมมหาวิหาร
ที่ใ หญ่ท่ ีสุ ด ในโลก มหาวิ ห ารเซนต์ปี เตอร์ (St.Peter’s
Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อ ปิ เอต้า (Pieta) ของ
มิ เ คลัน เจโล และชมแท่น บู ชาบัล แดคคิ โ น (St.Peter's
Baldachin) เป็ น ซุ ม้ สาริ ดที่ส ร้า งโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี
ซึ่งสร้างตรงบริ เวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุ ญปี
เตอร์ จากนั้นนาท่านเก็บภาพบรรยากาศบริ เวณรอบนอกของ
สนามกี ฬาโคลอสเซี่ ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุ คโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู ท้ ่ ี
ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้ มได้ถึง 50,000 คน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาชมงานประติมากรรมของเทพนิ ยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน
บริ เวณ น้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุ งโรมที่โด่งดัง แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือก
ซื้อสินค้าแฟชัน่ และของที่ระลึกในบริ เวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็ นแหล่งแฟชัน่ ชัน้ นาสุ ด
หรู และยังเป็นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
22.05 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK96 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
05.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสู ่ส นามบินสุ ว รรณภู มิ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK372 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เที่ยง



ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมทัง้ นี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ตุลาคม

19-26 ต.ค. 2561

พฤศจิกายน

13-20 พ.ย.61
29 พ.ย. – 6 ธ.ค.
61

ราคา

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)

พักเดี่ยว

49,900 47,900 10,000
47,900 45,900 10,000

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีท่ ไี ม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

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

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
(หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้
ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง

กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่า
วีซา่ และ ค่าบริ การยื่นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็นผูโ้ ดยสารที่มคี ุณสมบัติตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ่ ืนได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็นภูมิประเทศที่มอี ากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
7.

เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นดั หมาย(เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวี ซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและ
อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่ นวีซ่า)
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

แบบคาร้องขอวีซา่ เชงเก้น พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถู กต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์
ของผู ส้ มัคร
รุ ปถ่ายขนาด 2 นิ้ ว พื้นหลังขาว จานวน 2 รู ป
หนั ง สื อ เดิ น ทางที่มีอ ายุ ค งเหลื อ อย่า งน้อ ย 6 เดื อ น นั บ จากวัน ที่
เดินทาง พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง จานวน 2 ชุด
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง
ใบรับรองการทางานหรื อหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ทา่ นทางาน
อยู ่ โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก
กรณีท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษัทหรื อหนังสื อรับรองบริ ษัท ฉบับภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก

9.

สาหรั บ ท่า นที่เ กษั ย ณอายุ ห รื อ ไม่ไ ด้ป ระกอบธุ ร กิ จ ใดๆ ไม่จ าเป็ น ต้อ งเตรี ย มเอกสารในข้อ นี้
หลักฐานทางการเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงินหมุนเวียนใน
บัญ ชีไม่น้อยกว่า 6 หลัก) หนัง สื อรับ รองบัญชีจ ากธนาคาร ( BANK CERTIFICATE ฉบับ
ภาษาอัง กฤษ) ที่มีอ ายุ ไ ม่เ กิ น 15 วัน นั บ จากวัน ที่ม ายื่ นค าร้อ งขอวีซ่า และ บัน ทึ ก รายการ
เคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดต
ล่าสุ ดไม่เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่นคาร้องขอวีซา่

กรณีผูส้ มัครขอวีซา่ มีผูร้ บั รองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)

หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มอี ายุไม่เกิน 15 วันนับ
จากวันที่มายื่นคาร้องขอวีซา่ ของผู ท้ ่ รี บั รองให้และระบุช่ ือของผู ท้ ่ รี บั การรับรอง

บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดย
รายการอัพเดตล่าสุ ดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่นคาร้องขอวีซา่

หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู ส้ มัครและผู ท้ ่ อี อกค่าใช้จา่ ยให้ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ
สาเนาสู ติบตั ร หรื อ สาเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ
1.

2.

ผู ท้ ่ สี ามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้ตอ้ งมีความสัมพันธ์ท่ ถี ุ กต้องตามกฎหมายเท่านั้น เช่น คูส่ มรส
บิดา-มารดา-บุตร พี่นอ้ งร่วมบิดา-มารดา เป็ นต้น
สาหรับเอกสารที่ตอ้ งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รบั ยื่นวีซา่ อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริ ษัทที่
ได้รับ รองเท่า นั้ น เช่น สาเนาทะเบีย นบ้าน เป็ น ต้น หากต้อ งการให้บ ริ ษัท ช่ว ยด าเนิ น การให้มี
ค่าใช้จา่ ยใบละ 500 บาท
รประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เริ่มต้นฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………..…………………………………………….……………………………..
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง 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 ีอานาจ
ปกครอง/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.่ .....................................ถึงวันที่…………………………………………………………..
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ).........................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)......................................................................................

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

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

