ราคา

กาหนดการเดินทาง
เมษายน

15-22 / 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2561

พฤษภาคม

14-21 / 23-30 พ.ค. 2561

มิถุนายน

11-18 / 26 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2561

49,900
49,900
49,900

วันแรก กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ - นี ซ - คานส์
(ยูเออี-ฝรัง่ เศส)
01.15 น. ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385(
บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.45 น. เดิ นทางสู ่ เมื องนี ช ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK77 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.40 น. เดิ นทางถึ งสนามบิ นเมื องนี ช ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่าน
เดิ นทางสู ่ เมื องคานส์ (Cannes) พาท่านเที่ยวชมเมื องคานส์ เมื องที่มี อากาศดี และวิ วทิ วทัศน์อนั สวยงาม
ราชวงศ์องั กฤษ, รัสเซีย และชนชัน้ สู งตลอดจนเศรษฐีน้ามันอเมริ กนั นิ ยมกันมาพักผ่อน ณ เมื องนี้ ชมสถานที่
จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ซ่ ึ งมี ข้ ึนตัง้ แต่ชว่ งปลายทศวรรษ 1940 จนกลายเป็ นเมื องที่มีช่ ื อเสี ยงใน
ปัจจุบนั แล้วนาทุกท่านชม ครัวแซท (The Croisette) เส้นทางเดิ นชมทัศนี ยภาพริ มโค้งอ่าวที่ติดอันดับโลก
ด้วยความยาวกว่า 3 ก.ม. ให้ทา่ นได้เพลิ ดเพลิ นกับการเดิ นชมวิ วต้นปาล์ม หาดทรายสี ทองอร่าม และอาคาร
สถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนี ยลอันทรงเสน่ห์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสู ท่ ่ ีพกั ณ Mercure Antibes Sophia Antipolis
หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม คานส์ - Serravelle Outlet – มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
(ฝรัง่ เศส-อิตาลี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ Serravalle Outlet ซึ่ งตัง้ อยูใ่ กล้เมื องมิลาน
สถานที่รวมสิ นค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากหลากหลายเมื อง และจากดีไซเนอร์ชนั้ นาระดับแถวหน้าของอิตาลี มี
ร้า นค้า แฟชั่น และสิ น ค้า ต่า งๆกว่า 180 ร้า น ทั้ง Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli,
Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper, Furla, Moschino, Bulgari, Bose, 7 for all mankind
และอื่ นๆ โดยสิ นค้าแฟชัน่ จะลดราคาตัง้ แต่ 30% - 70% ตลอดทัง้ ปี อิ สระอาหารกลางวันเพื่ อความสะดวก
ในการท่องเที่ ยว หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ กรุงมิ ลาน (MILAN) เมื องสาคัญทางภาคเหนื อของอิตาลี

คา่
วันที่ส่ี
เช้า

เที่ยง

คา่
วันที่หา้
เช้า

ตัง้ อยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่ อเมื องมิ ลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN ซึ่ งหมายถึ งอยูก่ ลางที่ราบ มี
ชื่ อเสี ยงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ ชมภายนอก ดูโอโม่ หรื อมหาวิ หารแห่งเมื องมิลาน (เป็ นโบสถ์ท่ ีใหญ่เป็ นอันดับ
3 ใน ยุโรป) ซึ่ งเป็ นสถาปัตยกรรมแบบโกธิ คที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก เริ่ มสร้างเมื่ อปี ค.ศ. 1386
ตกแต่งเสร็ จสมบุรณ์ในปี ค.ศ. 1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้ามหาวิหาร
แห่งเมืองมิลาน หรื อที่เรี ยกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่ อนี้ ไว้ใช้เรี ยกมหาวิ หารประจาเมื อง เป็ นมหาวิ หารที่ใหญ่
เป็ นอับดับสอง รองจากมหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุ งวาติกนั (เป็ นมหาวิ หารแบบโกธิ คและใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของยุโรป) ด้านหน้าของมหาวิ หารเป็ นลานกว้าง เรี ยกว่า ปิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo) เป็ น
ศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
ซึ่งมีจาหน่ายมากมายในบริ เวณ กัลเลเรี ย วิตโตรี โอ เอมานู เอล หรื อจะเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้ นเมื องตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ As Hotels Economy Bedbank หรื อระดับเดียวกัน
มิลาน – เกาะเวนิ ส - จัตุรสั ซานมาร์โค
(อิตาลี )
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เมื อ งเวนิ ส (Venice Mestre) ฝั่ ง
แผ่นดินใหญ่ เมื องหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิ สถูกสร้างขึ้นจากการเชื่ อมเกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้าด้วยกันใน
บริ เวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของทะเลอาเดรี ยติก เป็ นเมื องท่าโบราณ และเป็ นเมื องที่ใช้คลองในการ
คมนาคมมากที่สุด นาท่านสู ่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่ อล่องเรื อผ่านชมบ้านเรื อนของชาวเวนิ สสู ่
เกาะเวนิ ส หรื อ เวเนเซีย (Venezia) ดิ นแดนแสนโรแมนติ ก เป็ นเมื องที่ไม่เหมื อนใคร โดยใช้เรื อแทนรถ ใช้
คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก ” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพาน
เชื่ อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริ เวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดิ นชมความงามของเกาะเวนิ ส ชมสะพานถอน
หายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่ อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู ค่ ุกจะได้มี
โอกาสเห็ นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุดท้าย ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่ อมต่อกับ วัง
ดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ สใน อดีต ซึ่งนักโทษชื่ อดังที่เคยเดินผ่าน
สะพานนี้ มาเเล้วคื อคาสโนว่านั่นเอง นาท่านถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรสั ซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียน
เคยกล่าวไว้วา่ “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซาน
มาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้มีเวลาเที่ยว
ชมเกาะอันแสนโรแมนติ ก เช่น เพื่ อชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิ ส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลื อกซื้ อสิ นค้าของที่
ระลึ กตามอัธยาศัย อาทิ เช่น เครื่ องแก้วมู ราโน่,หน้ากากเวนิ ส หรื อนั่งจิ บกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เปิ ด
ให้บริ การมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลานาท่านล่องเรื อกลับขึ้นสูฝ่ ่งั เมสเตร
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั 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) เมื องแห่งศิ ลปะที่สาคัญ
ของอิ ตาลี เป็ นเมื องเล็ กๆอยูท่ างตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมื องติ ดกับทะเลเมดิ เตอร์เรเนี ยน
แม้วา่ จะเป็ นเมื องเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมื องที่มีช่ ื อเสียงและเป็ นที่รูจ้ กั ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู บ่ ริ เวณ จัตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า หรือ จัตุรสั กัมโป เดย์
มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุม่ อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่ มจากหอพิธี
เจิมน้ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ท่ ีสุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่ง
เมื องปิ ซา่ อันเลื่ อง ชมหอเอนปิ ซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมื องปิ ซา่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลาง เริ่ มสร้างเมื่ อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงัก
ลงไปเมื่ อสร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็ เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็ จ
โดยใช้เวลาสร้างทัง้ หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซา่ นี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิ ทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้
ใช้เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่วา่ สิ่ งของสองชิ้น น้าหนักไม่เท่ ากัน ถ้าปล่อยสิ่ งของทัง้ สอง
ชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้ นพร้อมกัน จากนั้นให้ทา่ นอิสระให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มี
ร้านค้าเรี ยงรายอยูม่ ากมาย นาท่านสู เ่ มื องพราโต้ เมื องสาคัญอีกเมื อง หนึ่ งในแคว้นทัสคานี ตงั้ อยูบ่ นระดับความ
สูง 768 เมตรจากระดับน้าทะเลและเป็ นเมื องใหญ่เป็ นอันดับ 2 ใน แคว้นทัสคานี และใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจาก
กรุ งโรมและฟลอเร้นซ์
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ President Prato หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก ฟลอเร้นซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ – กรุงโรม
(อิตาลี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู ่เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่รุ่งเรื องสุ ดในช่วงยุค
ทองของศิ ลปะอิ ตาลี (ใช้เวลา เดิ นทางประมาณ 45 นาที) นาท่านเข้าสู ่เขตเมื องเก่า ของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับ
เลื อกโดยองค์การยูเนสโกให้ ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่ อปี ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงามบริ เวณจัตุรสั ดู
โอโม ที่ตงั้ ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ท่ ีสวยงามและยิ่งใหญ่ ชมจัตุรสั ซิกนอเรีย, สะพานเก่าเวคคิ
โอ ที่ทอดข้ามแม่น้าอาร์โน ซึ่งอดีตเป็ นแหล่งขายทองคาที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุ รักษ์ บรรยากาศแบบ
ดัง่ เดิ มไว้ได้อย่างดีชมทัศนี ยภาพของตัวเมื องที่มีแม่น้าอาร์โน ไหลผ่านนครทย่งัี คงรกัษาสถาปตัยกรรมโบราณไว้
อย่างน่าชื่ นชม
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ กรุงโรม (Rome) เมื องหลวงและเมื องท่องเที่ยวที่มี
ชื่ อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุ งโรม เพื่ อชื่ นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม
และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่ งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาทัง้ 7 ริ มฝั่งแม่น้าไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็ นเมื องที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็ นอาณาจักร
ที่ใหญ่ท่ ีสุดในโลก
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Midas Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด นครรัฐวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ าพุเทรวี่ – บันไดสเปน (อิตาลี )
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเข้าสู ่นครรัฐวาติกนั (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดใน
โลกตัง้ อยูใ่ จกลางกรุ งโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มีกาแพงล้อมรอบเมื องเอาไว้ได้ทงั้ หมด ยกเว้นด้านหน้า
ทางเข้า และเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอานาจปกครองสูงสุ ด
นาท่านเข้าชมมหาวิ หารที่ใหญ่ท่ ีสุดในโลก มหาวิ หารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติ มากรรม
อันลื อชื่ อ ปิ เอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโล และชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุม้ สาริ ด
ที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่ งสร้างตรงบริ เวณที่เชื่ อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญปี เตอร์ จากนั้นนา
เที่ยง

ท่านเก็ บภาพบรรยากาศบริ เวณรอบนอกของสนามกี ฬาโคลอสเซี่ ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์
ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู ท้ ่ ีย่ ิงใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผูช้ มได้ถึง 50,000 คน
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาชมงานประติ มากรรมของเทพนิ ยายกรี กและโยนเหรี ยญอธิ ษฐาน
บริ เวณ น้ าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุ งโรมที่โด่งดัง แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลื อก
ซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ และของที่ระลึกในบริ เวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่ งเป็ นแหล่งแฟชัน่ ชัน้ นาสุด
หรู และยังเป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
22.05 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK96 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
05.55 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดิ นทางสู ่สนามบิ นสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK372 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
✓ ค่าที่พกั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี )
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ่ นและไกด์ทอ้ งถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงิ นมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อ
เดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
ประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

แบบคาร้องขอวีซา่ เชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็ นต์
ของผูส้ มัคร
รุ ปถ่ายขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังขาว จานวน 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 พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง จานวน 2 ชุด
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ / ใบยื นยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง
ใบรับรองการทางานหรื อหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ทา่ นทางาน
อยู ่ โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออก
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษัทหรื อหนังสื อรับรองบริ ษัท ฉบับภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ โดยมีอายุไม่เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออก
สาหรับท่านที่เกษัยณอายุหรื อไม่ได้ประกอบธุ รกิจใดๆ ไม่จาเป็ นต้องเตรี ยมเอกสารในข้อนี้ หลักฐาน
ทางการเงิน (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงิ นหมุนเวียนในบัญชีไม่
น้อยกว่า 6 หลัก) หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่ มี
อายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่ และ บันทึกรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK
STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการอัพเดตล่าสุ ดไม่เกิ น 7 วัน นับจาก
ก่อนวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่

กรณี ผูส้ มัครขอวีซา่ มีผูร้ บั รองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)
• หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่ มีอายุไม่เกิ น 15 วันนับ
จากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่ ของผูท้ ่ ีรบั รองให้และระบุช่ ื อของผูท้ ่ ีรบั การรับรอง
• บันทึ กรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดย
รายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่
• หลักฐานยื นยันความสัมพันธ์ระหว่างผู ส้ มัครและผู ท้ ่ ี ออกค่าใช้จา่ ยให้ เช่น สาเนาทะเบี ยนบ้าน หรื อ
สาเนาสูติบตั ร หรื อ สาเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ
1. ผู ท้ ่ ีสามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้ตอ้ งมีความสัมพันธ์ท่ ีถุกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เช่น คูส่ มรส
บิดา-มารดา-บุตร พี่นอ้ งร่วมบิดา-มารดา เป็ นต้น

2.

สาหรับเอกสารที่ตอ้ งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รบั ยื่ นวีซา่ อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริ ษทั ที่
ได้รับ รองเท่า นั้ น เช่น สาเนาทะเบี ย นบ้า น เป็ นต้น หากต้อ งการให้บ ริ ษัท ช่ว ยด าเนิ น การให้มี
ค่าใช้จา่ ยใบละ 500 บาท

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
10,000 บาท

บาท

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
✓ ค่าที่พกั (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนี ยมทุกกรณี )
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 คนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (100 บาท / วัน / คน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
4. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง
5. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
6. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
7. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
5. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
6. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
7. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
8. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั

จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต
ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมี อายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมี พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ เชง
เก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั , วันเดื อน
ปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสี ยภาษี
และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง 6 เดื อน
6. หนังสื อรับรองจากธนาคารและรายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดื อน(Statement) พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝาก ประจาหรื อ
ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดื อน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงิ นสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก
เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อน
เมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7. กรณี ท่ ีบริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริ ษทั ฯ
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่ อผู เ้ ดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตร
จะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ
หรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่ อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิ เสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่ อง
วีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั

