ฝรัง่ เศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
ปารีส ทิตลิส ลูเซิรน์ มิลาน ปิ ซ่า กรุงโรม วาติกนั
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วันแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ

(ไทย)

17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK
373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั -พีระมิดแก้ว-ร้านค้าปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ
(ยูเออี-ฝรั ่งเศส)
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20 น.เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั ่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั ่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระแล้ว นํ าท่าน
เดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่ เศส เมืองที่มีมนต์เสน่ ห์อนั เหลื อล้น ติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่ สุ ด ปั จ จุ บัน กรุ งปารี ส เป็ นหนึ่ ง ในศูนย์ก ลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าํ สมัยแห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรง
ด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน่
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่
สําคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก นํ าถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ หอ
ไอเฟล สัญลักษณ์ที่โดดเด่น สูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1889 นํ า
ท่านถ่า ยรูป ประตูชัย ชมทิว ทัศน์ ข องร้านค้าบูติ คชั้นนํ า ระดับ โลกที่ต้ังเรี ย งรายอยู่บนถนนชองเชลิ เ ช
ต้นแบบถนนราชดําเนิ น
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าท่านถ่ายรูปด้านหน้า พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็ น
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุ ดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็ น
พระราชวังหลวง แต่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ที่จดั แสดงและเก็บรักษาผลงาน ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลก
เป็ นจํานวนมาก อิสระท่านเลือกซื้ อสินค้าแฟชัน่ ราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เช่น
เครื่องสําอาง นํ้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า นํ าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise)
ไปตามแม่น้ําแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ต่าง ๆ ตลอดสองฝากฝั ง่ แม่น้ํา เป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Mercure Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง
(ฝรั ่งเศส)
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ค ่า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อป
ปิ้ งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ครบครันด้วย
สินค้าชั้นนํ าต่างๆ 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 (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวก
ในการช้อปปิ้ ง) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองดิฌง ผ่านชมทัศนี ยภาพอันงดงามที่เต็มไปด้วยขุนเขา
ทะเลสาบและดอกไม้ป่า ที่สวยสดงดงาม ที่จะทําให้ท่านตื่นตาตื่นใจตลอดการเดินทางจนทําให้ท่าน
หลับตาไม่ลง เป็ นแห่งเมืองชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางการคมนาคมที่สาํ คัญแห่งหนึ่ งของฝรัง่ เศส และ
เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์เป็ นอย่างมาก
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Novotel Dijon หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ดิฌง - ลูเซิรน์ – สะพานไม้ชาเพล – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณ
ของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe)
เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ที่
แทรกตัวอยู่ตามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วย ดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้ นนํ าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือ
สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ํารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี
เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้ เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุง
หลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อ ไปยังป้ อมแปดเหลี่ ยมกลางนํ้ า จัว่ แต่ละช่ องของสะพานจะมีภาพเขีย น
เรื่องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่า
เสียดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้ นใหม่เกือบหมด นํ าท่านชมรูป
แกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรียท์ ี่ต้งั อยู่ใจกลางเมืองที่หวั ของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาท
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุ สาวรียร์ ูปสิงโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้
เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้าน
ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรัง่ เศส ระหว่างการต่อสูป้ ้ องกันพระราชวังใน
ครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดับเดียวกัน

เช้า

เทีย่ ง

ค ่า

วันที่หา้ แองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน
เช้า

(ฝรั ่งเศส-สวิส)

(สวิส-อิตาลี)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ เพื่อนั ง่ กระเช้า
หมุนแห่งแรกของโลก สู่ ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุม
ตลอดทั้งปี สูงถึง 10,000 ฟิ ต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้ หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี * นั ง่
กระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานี บนยอดเขาทิท
ลิสซึ่งเป็ นอาคารใหญ่มีท้งั หมด 4 ชั้น และบริเวณชั้น 4 ซึ่งเป็ นชั้นบนสุด จะเป็ นชั้นที่ท่านสามารถเดิน
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เที่ยง

ค ่า

ยํา่ หิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา ท่านสามารถเที่ยวชมส่วนอื่นๆของเยอดเขาได้ไม่
ว่าจะเป็ นถํ้านํ้าแข็ง ร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้ นนํ า
ท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง มิ ล าน (MILAN) เมื อ งสํา คัญ ทาง
ภาคเหนื อของอิต าลี ตั้ง อยู่ บริ เวณที่ ร าบลอมบาร์ดี ชื่ อ
เมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คาํ ว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึง
อยู่กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชัน่ และศิลปะนํ าท่าน
ถ่ า ยรู ป บริ เ วณ ปิ อาซซ่ า เดล ดู โ อโม่ (Piazza Del
Duomo) ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ
ที่เรี ยกว่ า ดู โอโม่ (DUOMO) ชื่ อนี้ ไว้ใ ช้เรี ยกมหาวิ หาร
ประจําเมือง สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 400 กว่าปี หลังจากนั้ น ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135
ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู่กว่าสามพันรูป บนยอด
ของมหาวิหารมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่ า และบริเวณนั้ นยังเป็ นศูนย์กลางแหล่ง
ชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นํ าท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดับ
เดียวกัน

วันที่หก มิลาน - ปิ ซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า - พราโต้
เช้า

เทีย่ ง

(อิตาลี)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) เมืองแห่ง
ศิลปะที่สาํ คัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเล
เมดิเตอร์เรเนี ยน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่รูจ้ กั ของนั กท่องเที่ยว
ทัว่ โลก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร หลังจากนั้ น นํ าท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรัสดูโอโม
แห่ ง ปิ ซ่ า หรื อ จัตุรัส กัม โป เดย์ มี ร าโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ ป ระกอบด้ว ยกลุ่ ม อาคาร
สถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมนํ้ ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดใน
อิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอน
แห่งเมืองปิ ซ่าอันเลื่องชื่อ นํ าท่านถ่ายภาพคู่กบั หอเอนปิ
ซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.
1173 ใช้เ วลาสร้า งประมาณ 175 ปี แต่ ร ะหว่ า งการ
ก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิด
การยุบตัวของฐานขึ้ นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติม
ขึ้ นอี ก จนแล้ว เสร็ จ โดยใช้เ วลาสร้า งทั้ง หมดถึ ง 177 ปี โดยที่ ห อเอนปิ ซ่ า นี้ กาลิ เ ลโอ บิ ด าแห่ ง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้ น
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นํ้ าหนั กไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้ นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้ นพร้อมกั น จากนั้ นให้ท่าน
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้ นค้าเรียงรายอยู่มากมาย จากนั้ นนํ าท่านสู่ เมืองพ
ราโต้ เมืองสําคัญอีกเมือง หนึ่ งในแคว้นทัสคานี ต้งั อยู่บนระดับความสูง 768 เมตรจากระดับนํ้ าทะเล
และเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 ใน แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Charme Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันทีเ่ จ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม
(อิตาลี)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้ นท่านเดินทางสู่ LECCIO THE MALL OUTLET ให้
ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมชั้นนําต่างๆอย่างมากมายของอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น ARMANI,
BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็ นต้น (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความ
สะดวกในการช้อปปิ้ ง)ถึงเวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรมเพื่อชื่นชมกับ
ศิลปะ สถาปั ตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนิ นเขา
ทั้ง 7 ริมฝั ง่ แม่น้ําไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็ นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรม
ตะวันตกและในอดีตได้เป็ นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ค ่า
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ที่พกั  ณ Warmt Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันทีแ่ ปด วาติกนั - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ าพุเทรวี่ - โคลอสเซี่ยม - สนามบิน-ดูไบ
(อิตาลี-ยูเออี)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้ น
นํ าท่ านเดิ นทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่ เล็ ก
ที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มี
กําแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ท้งั หมด ยกเว้นด้านหน้าทางเข้า
และเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมี
พระสันตะปาปา มีอาํ นาจปกครองสูงสุด นํ าท่านชมมหาวิหาร
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก มหาวิ ห ารเซนต์ปี เตอร์ (St.Peter’s
Basilica) จากนั้ นนํ าท่ านถ่ายรูปด้านหน้า ของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ในอดีตนั้ นเป็ นสนามประลองการต่อสูท้ ี่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุ
ผูช้ มได้ถึง 50,000 คน
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นํ าชมงานประติมากรรมของเทพนิ ยายกรีกและโยนเหรียญ
อธิ ษ ฐานบริ เวณ น้ าพุเ ทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลัก ษณ์ข องกรุ ง โรมที่ โ ด่ง ดัง แล้ว เชิ ญ อิ สระตาม
อัธยาศัยกับการเลือกซื้ อสินค้าแฟชัน่ และของที่ระลึกในบริเวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่ง
เป็ นแหล่งแฟชัน่ ชั้นนําสุดหรูและยังเป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสู่
สนามบิน
20.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 096
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
วันทีเ่ ก้า ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
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05.30 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง
มกราคม

30 ม.ค. – 7 ก.พ. 2562

กุมภาพันธ์

14-22 ก.พ. 2562

มีนาคม

20-28 / 27 มี.ค.-4 เม.ย. 2562

51,900
51,900
51,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุต ่ากว่า 6 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิม่ ท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้น ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อม
คณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ใน
กรณีที่ไม่
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สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่า งๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า

ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร)

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุ ณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนั งสือเดินทาง (หลังจอง
ภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่ านที่ ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูก ค้าอยู่ต่า งจัง หวัด) เพื่ อมายื่นวี ซ่าหรื อวัน
เดินทาง ให้ท่าน
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้ นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง
7.
กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้ นจริง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบินหรือค่าตัว๋ เครื่องบิน เป็ นต้น
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หมายเหตุ
1.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงิน
โดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตามจริง
2.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบ
ใดๆ
ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5.
สําหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่ บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการ
บิน
กําหนด
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้
อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการให้ที่นัง่ LONG LEG ขึ้ นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการ
บินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3
ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้ นอยู่กับการออกแบบของแต่ล ะ
โรงแรม
เอกสารในการขอยื่นวี ซ่ าประเทศเชงเก้น ระยะเวลาในการยื่น 15 วัน ท าการ ผูเ้ ดิ นทางต้อ งมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพือ่ ความถูกต้องในการเตรียมตัว
เพือ่ ยืน่ วีซ่า)
1.

2.
3.

แบบคํา ร้อ งขอวี ซ่ าเชงเก้น พร้อ มกรอกข้อ มู ล ครบถ้วน ถู ก ต้อ ง ด้ว ยภาษาอัง กฤษ และลง
ลายเซ็นต์ของผูส้ มัคร
รุปถ่ายขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังขาว จํานวน 2 รูป
หนั งสื อ เดิ น ทางที่ มี อ ายุ ค งเหลื อ อย่า งน้อ ย 6 เดื อ น นั บจาก
วันที่เดินทาง พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 2 ชุด
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ / ใบยืนยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดิ นทาง / ประกันภัยการ
เดินทาง
ใบรับรองการทํางานหรื อหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ ท่าน
ทํางานอยู่ โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก
กรณี ที่ เ ป็ นเจ้า ของกิ จ การ ใช้ห นั ง สื อ จดทะเบี ย นบริ ษั ท หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองบริ ษั ท ฉบั บ
ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออก
สําหรับท่านที่ เกษัยณอายุ หรื อไม่ได้ประกอบธุ รกิจใดๆ ไม่จาํ เป็ นต้องเตรี ยมเอกสารในข้อนี้
หลัก ฐานทางการเงิ น (สถานทู ต รับ พิ จ ารณาเฉพาะบัญ ชี อ อมทรัพย์เท่ า นั้ น และควรมี เงิ น
หมุนเวียนในบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หลัก) หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ที่ มีอายุ ไม่เกิน 15 วันนั บจากวัน ที่ มายื่ นคํา ร้องขอวีซ่า และ บัน ทึ กรายการ
เคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการ
อัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่นคําร้องขอวีซ่า

กรณีผสู ้ มัครขอวีซ่ามีผรู ้ บั รองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)

หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วัน
นับจากวันที่มายื่นคําร้องขอวีซ่าของผูท้ ี่รบั รองให้และระบุชื่อของผูท้ ี่รบั การรับรอง

บันทึ กรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน
โดยรายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่นคําร้องขอวีซ่า

หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ มัครและผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือ สําเนาสูติบตั ร หรือ สําเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ
1.
ผูท้ ี่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้ตอ้ งมีความสัมพันธ์ที่ถุกต้องตามกฎหมายเท่านั้ น เช่น คู่
สมรส บิดา-มารดา-บุตร พี่น้องร่วมบิดา-มารดา เป็ นต้น
2.
สําหรับเอกสารที่ตอ้ งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รบั ยื่นวีซ่าอิตาลี จะรับเอกสารการแปลจาก
บริ ษั ท ที่ ไ ด้รับ รองเท่ า นั้ น เช่ น สํา เนาทะเบี ย นบ้า น เป็ นต้น หากต้อ งการให้บ ริ ษั ท ช่ ว ย
ดําเนิ นการให้มีค่าใช้จา่ ยใบละ 500 บาท
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** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปล
เอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย
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 หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู(่ หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ี่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ตอ่ เดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งทีม่ า........................................................................................................................................................
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 า่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู…่ ………………………………………………………………………………..
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*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั วิ ีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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