ฝรังเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
ปารีส ทิตลิ สลูเซิรน์ มิลาน ปิ ซ่า กรุงโรม วาติกนั
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วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ

(ไทย)

17.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน5 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35น. ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์เทียวบินที EK373(
บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)

วันทีสองดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั -พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี -ล่องเรือบาโตมูซ
(ยูเออี-ฝรังเศส)
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
03.20น. เดินทางสู ่ เมื องปารี สประเทศฝรังเศส โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เทียวบินทีEK71( บริ การอาหารและ
เครื องดืมบนเครื องบิน)
08.00น.
เดินทางถึงเมื องปารี ส ประเทศฝรังเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้วนําท่านเดินทางสู ่
มหานครปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที
นักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุ ด ปั จจุ บนั กรุ งปารีสเป็ นหนึ ง
ในศู นย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีลํา= สมัยแห่งหนึ งของ
โลก ทีทรงด้ว ยอิ ท ธิ พ ลของการเมื อ ง การศึ ก ษา บัน เทิ ง สื อ
แฟชัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุ งปารีสเป็ นหนึ งในเมือง
ทีสําคัญทีสุ ดแห่งหนึ งของโลก นําถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกกับหอไอ
เฟล สัญลักษณ์ทโดดเด่
ี นสู งตระหง่านคู น่ ครปารีสด้วยความสู ง
ถึง 1,051 ฟุต ซึ งสร้างขึ=นในปี ค.ศ.1889 นําท่านถ่ายรู ป
ประตูชยั ชมทิวทัศน์ของร้านค้าบู ติคชัน= นําระดับโลกทีตัง= เรียง
รายอยูบ่ นถนนชองเชลิเช ต้นแบบถนนราชดําเนิ น
เทียง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้าพี ระมิ ดแก้วของพิ พิธภัณฑ์ลูฟร์เป็ นพิพิธภัณฑ์
ทางศิ ลปะทีมีชือเสียงทีสุ ด เก่าแก่ทสุี ดและใหญ่ทสุี ดแห่งหนึ งของโลกตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง แต่
ปั จจุ บนั เป็ นสถานทีทีจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีทรงคุ ณค่าระดับโลกเป็ นจํานวนมากอิสระท่านเลือก
ซื=อสินค้าแฟชันราคาถู กในร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น เครื องสําอาง นํ=าหอม นาฬิกาหรื อกระเป๋ า
นําท่านล่องเรื อบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นํ=าแซนทีไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชม
ความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝังแม่นํ=า เป็ นอีกหนึ งประสบการณ์ทน่ี า
ประทับใจ
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณMercure Paris Velizyหรื อระดับเดียวกัน

วันทีสาม La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง

(ฝรังเศส)

เช้า บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ La Vallee Village Outletแหล่งช้อปปิ= งทีรวมร้านค้า
แบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ= ง ทีครบครันด้วยสิ นค้าชัน= นําต่างๆ มากมาย
เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH,
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คํา

BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI,
DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ(อิ สระอาหารกลางวันเพื อความสะดวกในการช้อปปิ5 ง)จากนั=น
นําท่านเดินทางสู ่เมื องดิ ฌงผ่านชมทัศนี ยภาพอันงดงามทีเต็มไปด้วยขุ นเขาทะเลสาบและดอกไม้ป่า ทีสวยสด
งดงาม ทีจะทําให้ทา่ นตืนตาตืนใจตลอดการเดินทางจนทําให้ทา่ นหลับตาไม่ลง เป็ นแห่งเมื องชุ มทางรถไฟ และ
ศู นย์กลางการคมนาคมทีสําคัญแห่งหนึ งของฝรังเศส และเป็ นเมืองทีมีชือเสียงเรื องไวน์เป็ นอย่างมาก
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณ Novotel Dijonหรื อระดับเดียวกัน

วันทีสี

ดิฌง - ลูเซิรน์ –สะพานไม้ชาเพล–รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน

เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่เ มื อ งลู เ ซิ ร น์ อดีตหัว เมื อ งโบราณของ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนทีได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุ โรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะ
มีเทือกเขาสู งเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ทแทรกตั
ี
วอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่
เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั=นนําท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพลหรื อสะพาน
วิหาร (Chapel bridge) ซึงข้ามแม่นํ=ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ทเก่
ี าแก่ทสุี ดในโลก มีอายุ หลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์
และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี=เป็ นสะพานทีแข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณ เชือม
ต่อไปยังป้อมแปดเหลียมกลางนํ=า จัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุ กว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายทีปั จจุ บนั สะพานไม้น= ี ถูกไฟไหม้เสียหายไป
มาก ต้องบู รณะสร้างขึ=นใหม่เกือบหมด นําท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหินเป็ นอนุ สาวรียท์ ตัี ง= อยู ใ่ จกลาง
เมื องทีหัวของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่งนี= ออกแบบ
และแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง= แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ=นเพือเป็ นเกียรติ
แก่ทหารสวิสฯในด้านความกล้าหาญ ซือสัตย์ จงรักภักดี ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสู ป้ ้ องกัน
พระราชวังในครั=งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท ี 16
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณ Ibis Styles Luzern Cityหรื อระดับเดียวกัน

เทียง

คํา

วันทีห้า แองเกิลเบิรก์ –ยอดเขาทิตลิ ส - มิลาน
เช้า

เทียง

(ฝรังเศส-สวิส)

(สวิส-อิตาลี )

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู เ่ มื องแองเกิ ลเบิ รก์ เพือนังกระเช้าหมุ นแห่ง
แรกของโลก สู ย่ อดเขาทิ ตลิ ส(TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ทีหิ มะคลุ มตลอดทัง= ปี สูงถึง
10,000 ฟิต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี=หิมะจะไม่ละลายตลอดทัง= ปี * นังกระเช้ายักษ์ทหมุ
ี นได้รอบทิศ
เครื องแรกของโลกทีชือว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึงเป็ นอาคารใหญ่มที งั= หมด 4
ชัน= และบริ เวณชัน= 4 ซึงเป็ นชัน= บนสุ ด จะเป็ นชัน= ทีท่านสามารถเดินยําหิมะออกไปยังลานกว้างซึงเป็ นจุ ดชมวิวบน
ยอดเขาท่านสามารถเทียวชมส่วนอืนๆของเยอดเขาได้ไม่วา่ จะเป็ นถํา= นํ=าแข็ง ร้านขายของทีระลึกและร้านอาหาร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั=นนํ าท่าน
เดินทางสู ่ กรุงมิ ลาน (MILAN) เมื อ งสํา คัญทางภาคเหนื อ
ของอิตาลี ตัง= อยู บ่ ริ เวณทีราบลอมบาร์ดี ชือเมืองมิลานมาจาก
ภาษาเซลต์ค ํา ว่า MID-LAN ซึ งหมายถึ ง อยู ่ก ลางทีราบ มี
ชือเสียงในด้านแฟชันและศิลปะนําท่านถ่ายรู ปบริ เวณ ปิ อาซ
ซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo)ซึงเป็ นทีตัง= ของมหา
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คํา

วิ หารแห่งเมื องมิ ลาน หรื อทีเรี ยกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชือนี= ไว้ใช้เรี ยกมหาวิหารประจําเมือง สร้างขึ=นในปี
ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปี หลังจากนั=น ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชือเรียกว่า "มหาวิหารเม่น"
มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยูก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั= นทองขนาด 4 เมตร ของพระ
แม่มาดอนน่า และบริ เวณนั=นยังเป็ นศู นย์กลางแหล่งชุมนุ มของผู ค้ นมาทุกยุคสมัย
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณKlima Hotel Milano Fiereหรื อระดับเดียวกัน

วันทีหก มิลาน - ปิ ซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า - พราโต้

(อิตาลี )

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั=นนําท่านเดินทางสู ่เมื องปิ ซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที
สําคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยูท่ างตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
แม้วา่ จะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมืองทีมีชือเสียงและเป็ นทีรู จ้ กั ของนักท่องเทียวทัวโลก
เทียง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคาร หลังจากนั=นนําท่านเข้าสู บ่ ริ เวณจัตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า หรื อ
จัตุรสั กัมโป เดย์ มี ราโกลี (Compo Dei Miracoli) ทีประกอบด้วยกลุ ม่ อาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์
โดยเริ มจากหอพิธีเจิ มนํ= ามนต์ (Baptistry of St. John) ทีใหญ่ทสุี ดในอิตาลี ชมมหาวิหารดู โอโม (Duomo) ที
งดงามและหอเอนแห่งเมื องปิ ซา่ อันเลืองชือ นําท่านถ่ายภาพคู ่
กับ หอเอนปิ ซ่ า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่ง
เมืองปิ ซา่ 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ มสร้างเมือปี
ค.ศ.1173 ใช้เ วลาสร้า งประมาณ 175 ปี แต่ร ะหว่า งการ
ก่อสร้างต้องหยุ ดชะงักลงไปเมื อสร้างไปได้ถึงชัน= 3 ก็เกิดการ
ยุ บตัวของฐานขึ=นมา และต่อมาก็มกี ารสร้างหอต่อเติมขึ=นอีก
จนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทัง= หมดถึง 177 ปี โดยทีหอเอนปิ
ซ่านี= กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึงเป็ นชาวอิตาเลียนได้ใช้เป็ นสถานทีทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกทีว่า
สิงของสองชิ=น นํ=าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิงของทัง= สองชิ=นจากทีสู งพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื=นพร้อมกัน จากนั=นให้
ท่านอิสระให้ทา่ นได้เลือกซื=อสิ นค้าทีระลึกราคาถู ก ทีมีรา้ นค้าเรียงรายอยู ม่ ากมาย จากนั=นนําท่านสู เ่ มื องพราโต้
เมืองสําคัญอีกเมือง หนึ งในแคว้นทัสคานีตงั= อยู บ่ นระดับความสู ง 768 เมตรจากระดับนํ=าทะเลและเป็ นเมืองใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ใน แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากกรุ งโรมและฟลอเร้นซ์
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณCharme Hotelหรื อระดับเดียวกัน
วันทีเจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม
(อิตาลี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั=นท่านเดินทางสู L่ ECCIO THE MALL OUTLET ให้ทา่ น
ได้เ ลื อ กซื= อสิ น ค้า แบรนเนมชั=น นํ า ต่า งๆอย่า งมากมายของอิ ต าลีใ นราคาย่อ มเยา อาทิ เ ช่น ARMANI,
BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็ นต้น(อิ สระอาหารกลางวันเพื อความ
สะดวกในการช้อปปิ5 ง)ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู ่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมื องท่องเทียวทีมี
ชือเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเทียวจากทุ กมุ มโลกต่างเดินทางไปกรุ งโรมเพือชืนชมกับศิลปะ สถาปั ตยกรรม
และประวัติศ าสตร์ แ ห่งความยิ งใหญ่ย าวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง= อยู บ่ นเนิ น เขาทัง= 7 ริ ม ฝังแม่นํ= า ไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็ นเมืองทีมีบทบาทมากทีสุ ดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็ นอาณาจักรที
ใหญ่ทสุี ดในโลก
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู ท่ พัี ก ณWarmt Hotelหรื อระดับเดียวกัน
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วันทีแปด วาติกนั - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – นํ5 าพุเทรวี - โคลอสเซียม - สนามบิน-ดูไบ
(อิตาลี -ยูเออี)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังจากนั=นนําท่าน
เดินทางสู น่ ครรัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศทีเล็กทีสุ ดในโลกตัง= อยู ่
ใจกลางกรุ ง โรม เป็ นประเทศเดียวในโลกทีมีกาํ แพงล้อมรอบเมื อ ง
เอาไว้ไ ด้ท งั= หมด ยกเว้น ด้า นหน้า ทางเข้า และเป็ น ศู น ย์ก ลางของ
ศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอาํ นาจ
ปกครองสู งสุ ด นํ าท่านชมมหาวิ หารทีใหญ่ทสุี ดในโลก มหาวิ หาร
เซนต์ปี เตอร์ (St.Peter’s Basilica)จากนั= น นํ า ท่า นถ่า ยรู ป
ด้านหน้าของสนามกี ฬาโคลอสเซี ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ งมหัศจรรย์ของโลกยุ คโบราณ ในอดีตนั=นเป็ น
สนามประลองการต่อสู ท้ ยิี งใหญ่ของชาวโรมันทีสามารถจุ ผูช้ มได้ถึง 50,000 คน
เทียง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําชมงานประติมากรรมของเทพนิ ยายกรี กและโยนเหรี ยญอธิ ษฐาน
บริ เวณ นํ5 าพุเทรวี (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุ งโรมทีโด่งดัง แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือก
ซื=อสินค้าแฟชันและของทีระลึกในบริ เวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึงเป็ นแหล่งแฟชันชัน= นําสุ ดหรู
และยังเป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลียน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
20.40 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK096
( บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
วันทีเก้า ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
05.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครื อง
09.30 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK372
( บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื องบิน)
18.40น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความ
เหมาะสมทัง= นี=ข= ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
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อัตราค่าบริการ

ราคา
กําหนดการเดินทาง
มกราคม

30 ม.ค. –7 ก.พ. 2562

กุมภาพันธ์

14-22 ก.พ. 2562

มีนาคม

20-28 / 27 มี.ค.-4 เม.ย. 2562

เด็ก (อายุตํากว่า 6 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดียว

ลดท่านละ
เพิมท่านละ

51,900
51,900
51,900

2,000 บาท
10,000

บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมือท่านทําการซื5อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี5 รวม
ค่าตัว€ เครื องบินชัน= ประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าทีพัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีระบุ ในรายการ (ขอสงวนสิทธิ•ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีทไม่
ี
สามารถเข้าพักทีเมืองนั=นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเทียวตามทีระบุ ในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุ ในรายการ
ค่าอาหารตามทีระบุ ในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี5 ไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิม 7% ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ค่านํ=าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ งคน
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื องดืมในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ น (2 ยูโรx 7วัน = 14ยูโร)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ น(2 ยูโรx 1วัน = 2ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900บาท
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เงือนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาทพร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 2 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนทีเหลือทัง= หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านทีต้องการออกตัว€ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพือมายืนวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั=ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ=น
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ=นไป คืนมัดจําทัง= หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันเก็บค่าใช้จา่ ยเบื=องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทัง= หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั= หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั= หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ• เรียก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ=นจริ ง
กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต(วี ซ่าไม่ผ่าน)ทางบริ ษัทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึ=นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
7.
และค่าบริ การยืนวีซา่ ค่ามัดจําตัว€ เครื องบินหรื อค่าตัว€ เครื องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผูี เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึ=นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ทจะเปลี
ี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีทสูี ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3.
เนื องจากรายการทัวร์น= ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ•การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง= หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯทีได้ระบุ ไว้โดยทัง= หมด
5.
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มปี ั ญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผู อ้ ืนได้อย่างรวดเร็วใน
กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทนัี ง LONG LEG ขึ=นอยู ก่ บั ทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอิน
เท่านั=น
6.
โรงแรมทีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเี ครื องปรับอากาศเนื องจากเป็ นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BEDซึงขึ=นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
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เอกสารในการขอยื นวี ซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื น 15 วันทําการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ5 วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที นัดหมาย(เอกสารและขัน5 ตอนการยื นวี ซ่าแต่ละสถานทูตมี ความต่างกันและอาจจะมี
การเปลี ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าทีอีกครัง5 เพือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพือยื นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แบบคําร้องขอวีซา่ เชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผู ส้ มัคร
รุ ปถ่ายขนาด 2 นิ= ว พื=นหลังขาว จํานวน 2 รู ป
หนั งสื อเดินทางทีมีอายุ ค งเหลื ออย่างน้อย 6 เดื อน นับ จากวันทีเดินทาง พร้อม
สําเนาหนังสื อเดินทาง จํานวน 2 ชุด
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
ตั€ว เครื องบิ น ไป-กลับ / ใบยื น ยัน การจองโรงแรม / โปรแกรมการเดิ น ทาง /
ประกันภัยการเดินทาง
ใบรับรองการทํางานหรื อหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษทีออกโดยต้นสังกัดทีท่านทํางานอยู ่ โดยมีอายุ ไม่เกิน 1
เดือนนับจากวันทีออก
กรณีทเป็
ี นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษัทหรื อหนังสื อรับรองบริ ษัทฉบับภาษาอังกฤษเท่านัน5 โดยมีอายุไม่เกิน
1 เดือนนับจากวันทีออก
สําหรับท่านทีเกษัยณอายุหรื อไม่ได้ประกอบธุ รกิจใดๆ ไม่จาํ เป็ นต้องเตรียมเอกสารในข้อนี= หลักฐานทางการเงิน(สถานทู ตรับ
พิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั=นและควรมีเงินหมุ นเวียนในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 6 หลัก)หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร
(BANK CERTIFICATEฉบับภาษาอังกฤษ) ทีมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันทีมายืนคําร้องขอวีซา่ และ บันทึ กรายการ
เคลือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENTฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตล่าสุ ดไม่เกิน 7 วัน
นับจากก่อนวันทีมายืนคําร้องขอวีซา่

กรณีผูส้ มัครขอวีซา่ มีผูร้ ับรองสถานะทางการเงินให้(SPONSOR)
•
หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ทีมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันทีมายืนคํา
ร้องขอวีซา่ ของผู ท้ รัี บรองให้และระบุ ชือของผู ท้ รัี บการรับรอง
•

บันทึกรายการเคลือนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENTฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายการอัพเดตล่าสุ ด
ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันทีมายืนคําร้องขอวีซา่

•

หลักฐานยื นยันความสัมพันธ์ระหว่างผู ส้ มัครและผู ท้ ออกค่
ี
าใช้จา่ ยให้ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน หรื อ สําเนาสู ติบตั ร หรื อ
สําเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
1.
ผู ท้ สามารถรั
ี
บรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้ตอ้ งมีความสัมพันธ์ทถุี กต้องตามกฎหมายเท่านั=น เช่น คู ส่ มรส บิดา-มารดา-บุ ตร พีน้อง
ร่วมบิดา-มารดา เป็ นต้น
2.
สําหรับเอกสารทีต้องแปลภาษาอังกฤษ ทางศู นย์รับยืนวีซา่ อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริ ษัททีได้รับรองเท่านั=น เช่น
สําเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น หากต้องการให้บริ ษทั ช่วยดําเนิ นการให้มคี า่ ใช้จา่ ยใบละ 500 บาท
** เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน5 และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนิ นการแปลเอกสารให้มีค่าใช้จ่ายเพิมเติ มฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิมเติม

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนี! ใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั!งหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั!น ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุบนั ทีสามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.................................
แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย
หย่า
ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต! งั แต่วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ! วมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี!
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ืนออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทั!งสิ! นทั!งนี! บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั!น
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