PROMOTION EK 009
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
ปารีส ทิตลิส ลูเซิร์น มิลาน ปิซ่า กรุงโรม วาติกัน

วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ
(ไทย)
17.30 น. คณะเดินทางพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสูํ เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่ EK 373
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
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วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัย-พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ
(ยูเออี-ฝรั่งเศส)
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20 น.เดินทางสูํ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและรับสัมภาระแล๎ว นําทํานเดินทางสูํ
มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสนํห์อันเหลือล๎น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลก ที่นักทํองเที่ยวอยากมาเยือนมากทีส่ ุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
ล้ําสมั ยแหํง หนึ่ ง ของโลก ที่ ท รงด๎วยอิ ท ธิพลของการเมื อ ง
การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให๎
กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งของโลก นํา
ถํายรูป เป็น ที่ ร ะลึก กั บ หอไอเฟล สัญ ลัก ษณ์ที่ โ ดดเดํน สู ง
ตระหงํานคูํนครปารีสด๎วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร๎างขึ้น
ในปีค.ศ.1889 นํา ทํ านถํายรูป ประตูชั ย ชมทิ วทั ศน์ของ
ร๎านค๎าบูติคชั้นนําระดับโลกที่ ตั้ง เรียงรายอยูํบนถนนชองเช
ลิเช ต๎นแบบถนนราชดําเนิน
เที่ยง
บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ตตาคาร นํ า ทํ า นถํ ายรูป ด๎า นหน๎ า พีร ะมิ ด แก้ วของพิพิ ธ ภัณ ฑ์ลู ฟร์ เป็ น
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สดุ เกําแกํที่สุดและใหญํที่สุดแหํงหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวัง
หลวง แตํปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณคําระดับโลกเป็นจํานวนมาก
อิสระทํานเลือกซื้อสินค๎าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชํน เครื่องสําอาง น้ําหอม
นาฬิกาหรือกระเป๋า นําทํานล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมํน้ําแซนที่ไหลผําน
ใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตําง ๆ ตลอดสองฝากฝั่งแมํน้ํา เป็น
อีกหนึ่งประสบการณ์ที่นําประทับใจ
ค่่า
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน
วันทีส่ าม La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง
(ฝรั่งเศส)
เช้า
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเดินทางสูํ La Vallee Village Outlet แหลํงช๎อปปิ้ง
ที่รวมร๎านค๎าแบรนด์เนมดังมากมายกวํา 70 ร๎าน สัมผัสประสบการณ์ก ารช๎อปปิ้ง ที่ครบครันด๎วยสินค๎าชั้นนํา
ตํางๆ มากมาย เชํน CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD,
PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI,
CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองดิฌง ผํานชมทัศนียภาพอันงดงามที่เต็มไปด๎วยขุนเขาทะเลสาบและดอกไม๎ป่า ที่
สวยสดงดงาม ที่จะทําให๎ทํานตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางจนทําให๎ทํานหลับตาไมํลง เป็นแหํงเมืองชุมทาง
รถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่สาํ คัญแหํงหนึ่งของฝรัง่ เศส และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์เป็นอยํางมาก
ค่่า
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Novotel Dijon หรือระดับเดียวกัน
วันทีส่ ี่
เช้า

ดิฌง - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเพล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
(ฝรั่งเศส-สวิส)
บริก ารอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเดินทางสูํ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได๎รับสมญานามวํา หลังคาแหํงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยํางเทือกเขาแอลป์แล๎ว ก็ยังมีภูเขาใหญํน๎อยสลับกับป่าไม๎ที่แทรกตัวอยูํตาม
เนินเขาและไหลํเขา สลับแซมด๎วย ดงดอกไม๎ป่าและทุํงหญ๎าอันเขียวชอุํม
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ค่่า
วันทีห่ ้า
เช้า

เที่ยง

ค่่า
วันทีห่ ก
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทํานชมและแวะถํายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพาน
วิห าร (Chapel bridge) ซึ่ง ข๎ามแมํน้ํารอยซ์ เป็นสะพานไม๎ ที่ เ กําแกํ ที่ สุดในโลก มี อายุห ลายร๎อยปี เป็น
สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคา
แบบโบราณ เชื่อมตํอไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตํละชํองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเกําแกํอายุกวํา 400 ปี แตํนําเสียดายที่ปัจจุบันสะพาน
ไม๎นี้ถูกไฟไหม๎เสียหายไปมาก ต๎องบูรณะสร๎างขึ้นใหมํเกือบหมด นําทํานชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เป็นอนุส าวรีย์ที่ตั้งอยูํใจกลางเมือ งที่ หัวของสิงโตจะมี โลํห์ ซึ่ง มีก ากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยูํ
อนุสาวรีย์รูปสิงโตแหํงนี้ออกแบบและแกะสลัก โดย ธอร์ วอลเส๎น ใช๎เ วลาแกะสลัก อยูํราว 2 ปี ตั้งแตํ ค.ศ.
1819-1821 โดยสร๎างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแกํทหารสวิสฯ ในด๎านความกล๎าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชี วิตใน
ประเทศฝรั่งเศส ระหวํางการตํอสู๎ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญํสมัยพระเจ๎าหลุยส์ที่ 16
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดับเดียวกัน
แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน
(สวิส-อิตาลี)
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเดินทางสูํเมืองแองเกิลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช๎าหมุนแหํง
แรกของโลก สูํ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลํงเลํนสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูง
ถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหํงนี้หิมะจะไมํละลายตลอดทั้งปี * นั่งกระเช๎ายักษ์ที่หมุนได๎
รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อวํา REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็นอาคารใหญํมี
ทั้งหมด 4 ชั้น และบริเวณชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นบนสุด จะเป็นชั้นที่ทํานสามารถเดินย่ําหิมะออกไปยังลานกว๎างซึ่ง
เป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ทํานสามารถเที่ยวชมสํวนอื่นๆของเยอดเขาได๎ไมํวําจะเป็นถ้ําน้ําแข็ง ร๎านขายของที่
ระลึกและร๎านอาหาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสําคัญทาง
ภาคเหนือ ของอิ ตาลี ตั้ง อยูํบ ริเวณที่ ร าบลอมบาร์ดี ชื่อเมื องมิ ลานมาจากภาษาเซลต์คําวํา MID-LAN ซึ่ง
หมายถึง อยูํก ลางที่ ร าบ มี ชื่อ เสียงในด๎านแฟชั่นและศิล ปะนํา ทํ านถํายรูป บริเ วณ ปิอาซซ่ า เดล ดูโ อโม่
(Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของ มหาวิหารแห่ง
เมืองมิลาน หรือที่เรียกวํา ดูโ อโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว๎ใช๎
เรียกมหาวิหารประจําเมือง สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล๎ว
เสร็จ 400 กวําปีหลังจากนั้น ด๎านนอกเป็นยอดแหลม 135
ยอด จึงมีชื่อเรียกวํา "มหาวิหารเมํน" มีรูปสลักหินอํอนจาก
ยุคตํางๆ ประดับอยูํกวําสามพันรูป บนยอดของมหาวิหารมี
รู ป ปั้ น ทองขนาด 4 เมตร ของพระแมํ ม าดอนนํ า และ
บริเวณนั้นยังเป็นศูนย์กลางแหลํงชุมนุมของผู๎คนมาทุกยุค
สมัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํ านเข๎าสูํที่พัก  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับ
เดียวกัน
มิลาน - ปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - พราโต้
(อิตาลี)
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแหํงศิลปะที่
สําคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยูํทางตะวันตกของ Florence ด๎านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน แม๎วําจะเป็นเมืองเล็กๆ แตํ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวทั่วโลก
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทํานเข๎าสูํ บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า
หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด๎วยกลุํมอาคารสถาปัตยกรรมแบบโร
มาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ ใหญํที่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหํงเมืองปิซําอันเลื่องชื่อ นํา
ทํานถํายภาพคูํกับ หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa)
สัญ ลัก ษณ์แหํง เมื อ งปิซํา 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลกยุค
กลาง เริ่มสร๎างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช๎เวลาสร๎างประมาณ 175 ปี
แตํระหวํางการกํอสร๎างต๎องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร๎างไปได๎ถึง
ชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และตํอมาก็มีการสร๎าง
หอตํอเติมขึ้นอีกจนแล๎วเสร็จ โดยใช๎เวลาสร๎างทั้งหมดถึง 177
ปี โดยที่หอเอนปิซํานี้ กาลิเลโอ บิดาแหํงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
ชาวอิตาเลี่ยนได๎ใช๎เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน๎มถํวงของโลกที่วํา สิ่งของสองชิ้น น้ําหนักไมํเทํากัน ถ๎า
ปลํอยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร๎อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร๎อมกัน จากนั้นให๎ทํานอิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎า
ที่ระลึกราคาถูก ที่ มีร๎านค๎าเรียงรายอยูํมากมาย จากนั้นนําทํานสูํ เมืองพราโต้ เมืองสําคัญอีกเมือง หนึ่งใน
แคว๎นทัสคานีตั้งอยูํบนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้ําทะเลและเป็นเมืองใหญํเป็นอันดับ 2 ใน แคว๎นทัส
คานี และใหญํเป็นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร๎นซ์
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Charme Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม
(อิตาลี)
เช้า
บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม จากนั้นทํานเดินทางสูํ LECCIO THE MALL OUTLET ให๎
ทํานได๎เลือ กซื้อ สินค๎าแบรนเนมชั้นนําตํางๆอยํางมากมายของอิตาลีในราคายํ อมเยา อาทิ เ ชํน ARMANI,
BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็นต๎น (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความ
สะดวกในการช้อปปิ้ง)ถึงเวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทํองเที่ยวที่มี
ชื่ อ เสี ย งของประเทศอิ ต าลี นั ก ทํ อ งเที่ ย วจากทุ ก มุ ม โลกตํ า งเดิ น ทางไปกรุ ง โรมเพื่ อ ชื่ น ชมกั บ ศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แหํงความยิ่งใหญํยาวนานมากกวํา 2,800 ปี ตั้งอยูํบนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝั่ง
แมํน้ําไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีต
ได๎เป็นอาณาจักรที่ใหญํที่สุดในโลก
ค่่า
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  ณ Warmt Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่แปด วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้่าพุเทรวี่ - โคลอสเซี่ยม - สนามบิน-ดูไบ
(อิตาลี-ยูเออี)
เช้า
บริ ก ารอาหารเช๎ า ณ ห๎ อ งอาหารของโรงแรม หลั ง จากนั้ น นํ า ทํ า นเดิ น ทางสูํ นครรั ฐ วาติ กั น
(Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูํใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงล๎อมรอบเมือง
เอาไว๎ได๎ทั้งหมด ยกเว๎นด๎านหน๎าทางเข๎า และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระ
สันตะปาปา มีอํ านาจปกครองสูงสุด นําทํานชมมหาวิห ารที่ใหญํ
ที่ สุ ด ในโลก มหาวิ ห ารเซนต์ ปีเ ตอร์ (St.Peter’s Basilica)
จากนั้ น นํ า ทํ า นถํา ยรู ป ด๎ า นหน๎ าของ สนามกี ฬาโคลอสเซี่ ย ม
(Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีต
นั้นเป็นสนามประลองการตํอสู๎ที่ยิ่งใหญํของชาวโรมันที่สามารถจุ
ผู๎ชมได๎ถึง 50,000 คน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําชมงานประติมากรรม
ของเทพนิยายกรีก และโยนเหรียญอธิษฐานบริเ วณ น้่า พุเทรวี่
(Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โดํงดัง แล๎วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค๎าแฟชั่น
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และของที่ระลึกในบริเวณยํานบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่งเป็นแหลํงแฟชั่นชั้นนําสุดหรูและยังเป็น
แหลํงนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํสนามบิน
20.40 น. ออกเดินทางสูํ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 096
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันทีเ่ ก้า ดูไบ-กรุงเทพฯ
05.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. ออกเดินทางสูํสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ

(ยูเออี-ไทย)


ร๎านค๎าในยุโรปสํวนใหญํจะปิดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎า
ก่าหนดการเดินทาง
ราคา
สิงหาคม
10-18 ส.ค. 2562
52,900
กันยายน
12-20 / 26 ก.ย.-4 ต.ค. 2562
52,900
2-10 / 8-16 / 12-20 / 17-25 / 19-27 /
52,900
ตุลาคม
20-28 ต.ค. 2562
อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุต่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
ลดท่านละ
2,000
บาท
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 10,000
บาท
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท
อัตรานี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ)
 คําที่พัก 3-4 ดาว (ห๎องละ 2-3 ทําน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย๎ายเมืองเข๎าพัก ในกรณีที่ไมํ
สามารถเข๎าพักที่เมืองนั้นๆได๎ เชํน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค๎า งานประชุม เหตุสุดวิสัยตํางๆ ฯลฯ)
 คํารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 คําเข๎าชมสถานที่ และคําธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
 คําประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

คําน้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวําสายการบินกําหนดให๎ 30 กิโลกรัมตํอหนึ่งคน

คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ นอกรายการ อาทิ คําโทรศัพท์ คําซักรีด และคําเครื่องดื่มในห๎องพัก พนักงานยกกระเป๋า

ค่าธรรมเนียมและค่า บริการในการขอยื่นวีซ่า กลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่า น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่า ธรรมเนีย ม
ทุกกรณี

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร)
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ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาช่าระเงินมัดจ่าท่านละ 20,000 บาท พร๎อมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดสํวนที่เหลือทั้งหมดกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 20 วัน
3.
หากไมํชําระคําใช๎จํายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซําหรือวันเดินทาง ให๎
ทําน
ติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทราบทางบริษัทขอสงวน
สิทธิไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
5.
ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 20 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
6.
กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง
7.
กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซํา
และคําบริการยื่นวีซํา คํามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคําตั๋วเครื่องบิน เป็นต๎น
หมายเหตุ
1.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎าในกรณีที่ผู๎เดินไมํถึง 30 ทําน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นตามจริง
2.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิ สัย และไมํรับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์ เชํนภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง เป็นต๎น
3.
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า
ประเทศ
ไมํวํากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือวําทํานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตํางๆ ของบริษัทฯที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด
5.
สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต๎องเป็นผู๎โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กําหนด เชํน ต๎องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ ไมํมีปัญหาด๎านสุขภาพ สามารถชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการให๎ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน
เทํานั้น
6.
โรงแรมที่พักในยุโรปสํวนใหญํไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห๎องพัก 3 ทํา น
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรม
7.
กรณีผู๎เดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารํวมกับคณะในตํางประเทศ (Join Land) ผู๎เดินทาง
ต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางมาพบคณะด๎วยตัวเอง
เอกสารในการขอยื่นวีซ่ าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันท่า การ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แบบคําร๎องขอวีซําเชงเก๎นพร๎อมกรอกข๎อมูลครบถ๎วน ถูกต๎อง ด๎วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผู๎สมัคร
รุปถํายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จํานวน 2 รูป
หนังสือเดินทางที่ มีอ ายุคงเหลือ อยํางน๎อ ย 6 เดือน นับจากวันที่เ ดินทาง
พร๎อมสําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 2 ชุด
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ๎าน
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง /
ประกันภัยการเดินทาง
ใบรับรองการทํางานหรือหลักฐานการจ๎างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดย
ต๎นสังกัดที่ทํานทํางานอยูํ โดยมีอายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ใช๎หนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัท ฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมี
อายุไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก
สําหรับทํานที่เกษียณอายุหรือไมํได๎ประกอบธุรกิจใดๆ ไมํจําเป็นต๎องเตรียมเอกสารในข๎อนี้ หลักฐานทางการเงิน
(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เทํานั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไมํน๎อยกวํา 6 หลัก) หนังสือ
รับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมํเกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่นคํา
ร๎องขอวีซํา และ บันทึก รายการเคลื่อ นไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย๎อนหลัง 6
เดือน โดยรายการอัพเดตลําสุดไมํเกิน 7 วัน นับจากกํอนวันที่มายื่นคําร๎องขอวีซํา

กรณีผู๎สมัครขอวีซํามีผู๎รับรองสถานะทางการเงินให๎ (SPONSOR)

หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไมํเกิน 15 วันนับจากวันที่
มายื่นคําร๎องขอวีซําของผู๎ที่รับรองให๎และระบุชื่อของผู๎ที่รับการรับรอง

บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย๎อนหลัง 6 เดือน โดยรายการ
อัพเดตลําสุดไมํเกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่นคําร๎องขอวีซํา

หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหวํางผู๎สมัครและผู๎ที่ออกคําใช๎จํายให๎ เชํน สําเนาทะเบียนบ๎าน หรือ สําเนาสูติบัตร
หรือ สําเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
กรณีเด็กที่ไมํได๎เดินทางกับพํอและแมํ
1. หนังสือยินยอมให๎เด็กเดินทางไปตํางประเทศ ต๎องระบุวําเด็กเดินทางไปกับใครด๎วย (ใช๎ตัวจริง)
2. หนังสือแสดงอํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว (ใช๎สําเนา)
3. ต๎องนําเอกสารเอกสารในข๎อ 1 และ 2 ไปให๎ทางกรมการกงสุลประทับตราครุฑ ที่ฝั่งซ๎ายบน ถึงจะใช๎ยื่นวีซําอิตาลี
ได๎หากไมํมีตราประทับศูนย์ที่รับยื่นวีซํา จะไมํรับยื่นและยืนยันยื่นไมํได๎
หมายเหตุ
1. ผู๎ที่สามารถรับรองคําใช๎จํายให๎ได๎ต๎องเป็น บิดา มารดา กันทางสายเลือดเทํานั้น ผู๎ที่เป็นญาติ ลุง ป้า น๎า อา จะไมํ
สามารถรับรองคําใช๎จํายให๎กันได๎
2. สําหรับเอกสารที่ต๎องแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่นวีซําอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริษัทที่ได๎รับรอง
เทํานั้น เชํน สําเนาทะเบียนบ๎าน เป็นต๎น หากต๎องการให๎บริษัทชํวยดําเนินการให๎มีคําใช๎จํายใบละ 500 บาท
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราด่าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)
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**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…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อนื่ .....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
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วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ นื่ ออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

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