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PROMOTION EK009
ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด อิตาลี 9 วัน

ปารสี ทติลสิ ลเูซริน มลิาน ปซา กรงุโรม วาตกินั

วนัแรก กรุงเทพฯ–ดูไบ         (ไทย)

. 0 น.�คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั 4 ประตู 9

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก

20.35 น.ëออกเดนิทางสูเ่มืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทยีวบินที EK

(æบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
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วนัทีสอง   ดูไบ-ปารีส-หอไอเฟล-ประตูชยั-พีระมิดแกว้-รา้นคา้ปลอดภาษี-ล่องเรือบาโตมูซ

                                                                  (ยูเออี-ฝรงัเศส)

.50 น.Pเดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลยีนเครือง

03.20 น.ëเดินทางสู ่เมืองปารีส ประเทศฝรงัเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทยีวบนิท ีEK (æบริการอาหารและ

เครืองดืมบนเครืองบนิ)

08.00 น.Pเดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรงัเศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระแลว้ นําทา่นเดินทางสู่

มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทมีมีนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั  ใน  ของโลก

ทนัีกทอ่งเทียวอยากมาเยือนมากทสุีด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็น

หนึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมทีลาํสมยัแห่ง

หนึงของโลก ททีรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง

สือ แฟชนั วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหนึงใน

เมืองทสีาํคญัทสุีดแหง่หนึงของโลก นําถา่ยรูปเป็นทรีะลึกกบั

หอไอเฟล สญัลกัษณท์โีดดเดน่ สูงตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ย

ความสูงถึง 1,051 ฟตุ ซึงสร้างขึนในปีค.ศ.1889  นําทา่น

ถา่ยรูปประตูชยั ชมทิวทศัน์ของรา้นคา้บูติคชนันําระดบัโลก

ทตีงัเรียงรายอยูบ่นถนนชองเชลิเช ตน้แบบถนนราชดาํเนิน

เทียง æบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ พีระมิดแกว้ของพิพิธภณัฑล์ฟูร ์เป็นพิพิธภณัฑ์

ทางศิลปะทมีชืีอเสยีงทสุีด เกา่แกท่สุีดและใหญท่สุีดแหง่หนึงของโลก ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่

ปัจจุบนัเป็นสถานททีจีดัแสดงและเกบ็รักษาผลงาน ทางศิลปะททีรงคุณคา่ระดบัโลกเป็นจาํนวนมาก อสิระทา่นเลือก

ซือสินคา้แฟชนัราคาถูกใน รา้นคา้ปลอดภาษี (DutyFreeShop)อาทิ เชน่ เครืองสาํอาง นําหอม นาฬิกาหรือ

กระเป๋า นําทา่นล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมนํ่าแซนทไีหลผา่นใจกลางกรุง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่ง ๆ ตลอดสองฝากฝงัแมน่าํ เป็นอกีหนึง

ประสบการณ์ทน่ีาประทบัใจ

คํา æบริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่พีกัã ณ Mercure Paris Velizy หรือระดบัเดยีวกนั

วนัทีสาม  La Vallee Village Outlet – เมืองดิฌง (ฝรงัเศส)

เชา้ æบริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปปิงที

รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกวา่ 70 รา้น สมัผสัประสบการณก์ารชอ้ปปิง ทคีรบครันดว้ยสินคา้ชนันําตา่งๆ

มากมาย เชน่ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL

SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI,

CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวนัเพือความสะดวกในการชอ้ป

ปิง) จากนันนําทา่นเดินทางสู่ เมืองดิฌง ผา่นชมทศันียภาพอนังดงามทเีตม็ไปดว้ยขุนเขาทะเลสาบและดอกไมป่้า

ทสีวยสดงดงาม ทจีะทาํใหท้า่นตืนตาตืนใจตลอดการเดินทางจนทาํใหท้า่นหลบัตาไมล่ง เป็นแหง่เมืองชุมทางรถไฟ

และศูนยก์ลางการคมนาคมทสีาํคญัแหง่หนึงของฝรังเศส และเป็นเมืองทมีีชือเสียงเรืองไวน์เป็นอยา่งมาก

คํา æบริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่พีกัã ณ Novotel Dijon หรือระดบัเดยีวกนั
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วนัทีสี ดิฌง - ลูเซิรน์ – สะพานไมช้าเพล – รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน (ฝรงัเศส-สวิส)

เชา้ æบริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ อดตีหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนทไีดรั้บสมญานามวา่ หลงัคาแหง่ทวปียุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจาก

จะมเีทือกเขาสูงเสยีดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ กย็งัมภูีเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท้แีทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและ

ไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ย  ดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่

เทียง æบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนันนําทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเพล หรือสะพาน

วิหาร (Chapel bridge) ซึงขา้มแมนํ่ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้เีกา่แก ่ ทสุีดในโลก มอีายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์

และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทเีดยีว สะพานวิหารนีเป็นสะพานทแีขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เชือม

ตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลยีมกลางนํา จวัแตล่ะชอ่งของสะพานจะมภีาพเขยีนเรืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกวา่  ปี แตน่่าเสยีดายทปัีจจุบนัสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเ้สยีหายไป

มาก ตอ้งบูรณะสร้างขึนใหมเ่กือบหมด นําทา่นชมรปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ตีงัอยูใ่จ

กลางเมืองทีหัวของสิงโตจะมีโลห่ ์ซึงมกีากบาทสญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งนี

ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว  ปี ตงัแต ่ค.ศ. -  โดยสรา้งขึนเพือ

เป็นเกยีรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือสตัย ์จงรักภกัด ีทเีสียชวีิตในประเทศฝรงัเศส ระหวา่งการตอ่สู ้

ป้องกนัพระราชวงัในครังปฏิวตัิใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ ี

คํา æบริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่พีกัã ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดบัเดยีวกนั

วนัทีหา้ แองเกิลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส - มิลาน  (สวิส-อิตาลี)

เชา้ æบริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ เพือนังกระเชา้หมุนแหง่

แรกของโลก สู ่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกขีองสวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ทหิีมะคลุมตลอดทงัปีสูงถึง

10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่นีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทงัปี * นังกระเชา้ยกัษ์ทหีมุนไดร้อบทิศ

เครืองแรกของโลกทชืีอวา่ REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึงเป็นอาคารใหญม่ทีงัหมด 4

ชนั และบริเวณชนั 4 ซึงเป็นชนับนสุด จะเป็นชนัททีา่นสามารถเดินยาํหิมะออกไปยงัลานกวา้งซึงเป็นจุดชมวิวบน

ยอดเขา ทา่นสามารถเทยีวชมส่วนอืนๆของเยอดเขาไดไ้มว่า่จะเป็นถาํนําแขง็ รา้นขายของทรีะลึกและรา้นอาหาร

เทียง æบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนันนําทา่นเดินทางสู ่กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสาํคญัทาง

ภาคเหนือของอิตาล ีตงัอยูบ่ริเวณทรีาบลอมบาร์ด ีชอืเมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์าํวา่ MID-LAN ซึงหมายถึง

อยูก่ลางทีราบ มีชือเสียงในดา้นแฟชนัและศิลปะนําท่าน

ถ่ายรูปบริเวณ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del

Duomo) ซึงเป็นทตีงัของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ

ทเีรียกวา่ ดูโอโม่ (DUOMO) ชือนีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหาร

ประจาํเมือง สรา้งขึนในปี ค.ศ.  แลว้เสร็จ  กวา่ปี

หลงัจากนัน ดา้นนอกเป็นยอดแหลม  ยอด จึงมชืีอ

เรียกวา่ "มหาวิหารเมน่" มีรูปสลกัหินออ่นจากยุคต่างๆ

ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมรูีปปันทอง

ขนาด  เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และบริเวณนันยงัเป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั

คํา æบริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่พีกัã ณ Klima Hotel Milano Fiere หรือระดบัเดยีวกนั
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วนัทีหก มิลาน - ปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า - พราโต้  (อิตาลี)

เชา้ æบริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันนําทา่นเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแหง่ศิลปะที

สาํคญัของอิตาล ีเป็นเมืองเลก็ๆอยูท่างตะวนัตกของ Florence ดา้นตะวนัตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

แมว้า่จะเป็นเมืองเลก็ๆ แต ่Pisa กเ็ป็นเมืองทมีชืีอเสียงและเป็นทรูีจ้กัของนักทอ่งเทยีวทวัโลก

เทียง æบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภตัตาคาร หลงัจากนันนําทา่นเขา้สูบ่ริเวณ จตุัรสัดโูอโมแห่งปิซ่า

หรือ จตุัรสักมัโป เดย ์มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ทปีระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโร

มาเนสก ์โดยเริมจากหอพิธีเจิมนํามนต์ (Baptistry of St. John) ทใีหญท่ีสุดในอิตาล ีชมมหาวิหารดูโอโม

(Duomo) ทงีดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซา่อนัเลืองชือ นํา

ทา่นถา่ยภาพคูก่บั หอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa)

สญัลกัษณ์แห่งเมืองปิซา่  ใน  สิงมหัศจรรยข์องโลกยุค

กลาง เริมสรา้งเมือปี ค.ศ.  ใชเ้วลาสรา้งประมาณ  ปี

แตร่ะหวา่งการกอ่สร้างตอ้งหยุดชะงกัลงไปเมือสร้างไปไดถึ้ง

ชนั  กเ็กิดการยุบตวัของฐานขึนมา และตอ่มากม็กีารสรา้งหอ

ตอ่เติมขึนอกีจนแลว้เสร็จ โดยใชเ้วลาสร้างทงัหมดถึง  ปี

โดยทหีอเอนปิซา่นี กาลิเลโอ บิดาแหง่วิทยาศาสตร์ ซึงเป็นชาวอิตาเลยีนไดใ้ชเ้ป็นสถานททีดลองทฤษฎแีรงโนม้

ถว่งของโลกทวีา่ สิงของสองชิน นาํหนักไมเ่ทา่กนั ถา้ปลอ่ยสิงของทงัสองชนิจากทสูีงพรอ้มกนั กจ็ะตกถึงพืน

พรอ้มกนั จากนันใหท้า่นอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซือสินคา้ทรีะลึกราคาถูก ทมีรีา้นคา้เรียงรายอยูม่ากมาย จากนันนํา

ทา่นสู่ เมืองพราโต้ เมืองสําคญัอีกเมือง หนึงในแควน้ทสัคานีตังอยู ่บนระดับความสูง  เมตรจาก

ระดบันําทะเลและเป็นเมืองใหญเ่ป็นอนัดบั  ใน แควน้ทสัคานี และใหญเ่ป็นอนัดบั  รองจากกรุงโรมและฟลอ

เรน้ซ์

คํา æบริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่พีกัã ณ Charme Hotel หรือระดบัเดยีวกนั

วนัทีเจ็ด LECCIO THE MALL OUTLET - กรุงโรม (อิตาลี)

เชา้ æบริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันทา่นเดินทางสู่ LECCIO THE MALL OUTLET ใหท้า่น

ไดเ้ลือกซือสินคา้แบรนเนมชนันําต่างๆอย่างมากมายของอิตาลีในราคาย่อมเยา อาทิเชน่ ARMANI,

BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, PRADA, DIOR, GUCCI เป็นตน้ (อิสระอาหารกลางวนัเพือความ

สะดวกในการชอ้ปปิง)ถึงเวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู ่กรงุโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทอ่งเทยีวทมีี

ชือเสียงของประเทศอิตาล ีนกัทอ่งเทยีวจากทุกมุมโลกตา่งเดินทางไปกรุงโรมเพือชืนชมกบัศิลปะ สถาปัตยกรรม

และประวติัศาสตร์แห่งความยิงใหญย่าวนานมากกวา่ ,  ปี ตงัอยูบ่นเนินเขาทงั  ริมฝงัแมนํ่าไทเบอร์

ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองทมีบีทบาทมากทสุีดของอารยธรรมตะวนัตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจกัรที

ใหญท่สุีดในโลก

คํา æบริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่พีกัã ณ Warmt Hotel หรือระดบัเดยีวกนั

วนัทีแปด  วาติกนั - มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์– นําพุเทรวี - โคลอสเซียม - สนามบิน-ดไูบ     (อิตาลี-ยูเออี)

เชา้ æบริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนันนําท ่านเ ดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน

(Vatican) ประเทศทเีลก็ทสุีดในโลกตงัอยูใ่จกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดยีวในโลกทมีกีาํแพงลอ้มรอบเมืองเอาไว ้

ไดท้งัหมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก โดยมพีระสนัตะปาปา

มอีาํนาจปกครองสูงสุด นําทา่นชมมหาวิหารทใีหญท่สุีดในโลก มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)

จากนันนําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ของ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิงมหัศจรรยข์องโลกยุค

โบราณ ในอดตีนันเป็นสนามประลองการตอ่สูท้ยิีงใหญข่องชาวโรมนัทสีามารถจุผูช้มไดถึ้ง 50,000 คน
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เทียง æบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน

บริเวณ นําพุเทรวี (Trevi Fountain) สญัลกัษณข์องกรุงโรมทโีดง่

ดงั แลว้เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการเลือกซือสินคา้แฟชนัและของ

ทรีะลึกในบริเวณยา่นบนัไดสเปน (The Spanish Step) ซึงเป็น

แหลง่แฟชนัชนันําสุดหรูและยงัเป็นแหลง่นัดพบของชาวอติาเลยีน

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน

20.40 น.ëออกเดนิทางสู่ เมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการ

บินเอมิเรตส์ เทยีวบนิที EK 096

(æบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)

วนัทีเกา้ ดไูบ-กรงุเทพฯ                 (ยูเออี-ไทย)

05.30 น.Pเดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ แวะเปลยีนเครือง

09.30 น.ëออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทยีวบนิที EK 372

(æบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)

18.40 น.Pเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความ

เหมาะสมทงันีขึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้

อตัราค่าบริการ

เด็ก (อายุตํากว่า  ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000 บาท

พกัเดียว เพิมท่านละ 10,000 บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม

โดยละเอียดเมือทา่นทาํการซือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน

กําหนดการเดินทาง ราคา

พฤษภาคม 15-23 / 18-26 พ.ค. 2562 53,900

มิถุนายน 6-14 มิ.ย. 2562 52,900

กรกฎาคม  13-21 / 27 ก.ค.-4 ส.ค. 2562 56,900

สิงหาคม 10-18 ส.ค. 2562 52,900

กนัยายน 12-20 / 26 ก.ย.-4 ต.ค. 2562 52,900

ตุลาคม
2-10 / 8-16 / 12-20 / 19-27 /

 20-28 ต.ค. 2562
52,900
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รบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆ ของบริษทั
อตัรานีรวม

ü คา่ตวัเครืองบินชนัประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)

ü คา่ทพีกั - ดาว (หอ้งละ -  ทา่น) ตามทรีะบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีทไีม ่

สามารถเขา้พกัทเีมืองนันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ)

ü คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเทยีวตามทรีะบุในรายการ

ü คา่เขา้ชมสถานท ีและคา่ธรรมเนียมตามทรีะบุในรายการ

ü คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

ü คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง , , / ,  บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์

ü หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อตัรานีไม่รวม

û ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้งการใบเสร็จ

û คา่นําหนักของกระเป๋าในกรณเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้  กโิลกรัมตอ่หนึงคน

û คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครืองดืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า

û ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ,  / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม

ทุกกรณี

û ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิน  (  ยูโร x  วนั = 14 ยโูร)

û ค่าทิปไกดท์อ้งถิน (  ยูโร x  วนั =  ยูโร)

û ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 9 วนั =  บาท

เงือนไขในการจองทวัร์

1. สาํหรับการจอง กรุณาชําระเงินมดัจําท่านละ ,  บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน  วนั)

2. ชาํระยอดสว่นทเีหลือทงัหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่  วนั

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพือมายืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น

ตดิตอ่เจา้หนา้ท ีกอ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ทีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขึน

การยกเลิกและคืนค่าทวัร์

. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65 วนัขึนไป คืนมดัจาํทงัหมด

. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 50 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบืองตน้ ,  บาท

. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนั เกบ็เงนิมดัจาํทงัหมด

. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัร์ทงัหมด

. ยกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัร์ทงัหมด

. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ย

ตามทเีกดิขึนจริง

. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขึนจริง เชน่ คา่วซีา่และคา่บริการยืนวี

ซา่ คา่มดัจาํตวัเครืองบนิหรือคา่ตวัเครืองบนิ เป็นตน้

หมายเหตุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธิยกเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทผูีเ้ดนิไมถึ่ง  ทา่น และทางบริษัทยินดคืีนเงินโดยหกั

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขึนตามจริง

2. บริษัทขอสงวนสิทธิทจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ

ในกรณีทสูีญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ทนีอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้

3. เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ
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ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมคื่นเงนิในทุกกรณี

4. เมือทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือทงัหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด

5. สาํหรับทนัีง LONG LEG หรือทนีงับริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทมีคุีณสมบตัิตามทสีายการบนิ

กาํหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท้นัีง LONG LEG ขึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทสีายการบนิตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน

6. โรงแรมทพีกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีครืองปรับอากาศเนืองจากเป็นภูมิประเทศทมีอีากาศเยน็ และหอ้งพกั  ทา่น

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น  เตยีง และ SOFA BED ซึงขึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม

7. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเรืองตวัเครืองบนิเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ย

ในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง

เอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเกน้(อิตาลี) ระยะเวลาในการยืน 5 วนัทาํการ

ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายนิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีนัดหมาย

(เอกสารและขนัตอนการยืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปลียนแปลงได้

โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอีกครงัเพือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพือยืนวีซ่า)

1. รุปถา่ยขนาด  นิว พืนหลงัขาว จาํนวน  รูป ไมเ่คยใชยื้นวซีา่มากอ่น

2. หนังสือเดินทางทมีอีายุคงเหลืออยา่งนอ้ย  เดือน นับจากวนัทเีดินทาง พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง จาํนวน  ชุด

3. สาํเนาบตัรประชาชน

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น

5. ใบรับรองการทาํงานหรือหลกัฐานการจา้งงานฉบบัภาษาองักฤษทอีอกโดยตน้สงักดัที

ทา่นทาํงานอยู ่โดยมอีายุไมเ่กนิ  เดือนนับจากวนัทอีอก

6. กรณีทเีป็นเจา้ของกิจการ ใชห้นังสือจดทะเบยีนบริษัทหรือหนังสือรับรองบริษัทฉบบั

ภาษาองักฤษเท่านัน โดยมอีายุไมเ่กนิ  วนันับจากวนัทอีอก

7. สาํหรับทา่นทเีกษียณอายุหรือไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ ไมจ่าํเป็นตอ้งเตรียมเอกสารในขอ้

นี

8. กรณเีดก็ทยีงัศึกษา ออกหนังสือรับรองการเรียน / รับรองนักศึกษา ฉบบัภาษาองักฤษเท่านัน อายุไมเ่กนิ  เดือน

9. หลกัฐานทางการเงนิ (สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบญัชีออมทรัพยเ์ทา่นนัและควรมีเงินหมุนเวียนในบญัชีไมน่อ้ยกวา่ หลกั) ออก

หนังสือรับรองบญัชจีากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ทมีีอายุไมเ่กนิ วนันับจากวนัทมีายืนคาํรอ้งขอวี

ซา่ และ ออกบนัทึกรายการเคลือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั เดือน โดยรายการอพัเดต

ลา่สุดไมเ่กนิ วนั นับจากกอ่นวนัทมีายืนคาํรอ้งขอวซีา่

เอกสารภาษาองักฤษทุกฉบบั ชือตอ้งสะกดตรงกบัหนา้พาสปอต

กรณีผูส้มคัรขอวซีา่มผูีรั้บรองสถานะทางการเงนิให ้ (SPONSOR)

· หนังสือรับรองบญัชจีากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ) ทมีีอายุไมเ่กนิ วนันับจากวนัทมีายืนคาํรอ้งขอวี

ซา่ของผูท้รัีบรองใหแ้ละระบุชือของผูท้รัีบการรับรอง

· บนัทึกรายการเคลือนไหวทางบญัชี (BANK STATEMENT ฉบบัภาษาองักฤษ) ยอ้นหลงั เดือน โดยรายการอพัเดตลา่สุดไมเ่กนิ

วนั นับจากวนัทมีายืนคาํรอ้งขอวซีา่

· หลกัฐานยืนยนัความสัมพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรและผูท้ีออกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนบา้น หรือ สาํเนาสูติบตัร หรือ สาํเนา

ทะเบยีน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ

กรณีเดก็ทไีมไ่ดเ้ดินทางกบัพอ่และแม่
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1. หนังสือยินยอมใหเ้ดก็เดินทางไปตา่งประเทศ ตอ้งระบุวา่เดก็เดินทางไปกบัใครดว้ย (ใชต้วัจริง)พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ

2. หนังสือแสดงอาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว (ใชส้าํเนา) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ

3. ตอ้งนําเอกสารเอกสารในขอ้ หรือ  ไปใหท้างกรมการกงสุลประทบัตราครุฑ ทฝีงัซา้ยบน ถึงจะใชยื้นวีซา่อิตาลไีดห้ากไมม่ีตรา

ประทบัศูนยท์รัีบยืนวซีา่ จะไมรั่บยืนและยืนยนัยืนไมไ่ด ้

หมายเหตุ

1. ผูท้สีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดต้อ้งเป็น บิดา มารดา กนัทางสายเลือดเทา่นัน ผูท้เีป็นญาติ ลุง ป้า นา้ อา จะไมส่ามารถรับรอง

คา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้

2. สําหรับเอกสารทตีอ้งแปลภาษาองักฤษ ทางศูนยรั์บยืนวีซา่อติาล ีจะรับเอกสารการแปลจากบริษัททไีดรั้บรองเทา่นัน เชน่ สําเนา

ทะเบยีนบา้น เป็นตน้ หากตอ้งการใหบ้ริษัทชว่ยดาํเนินการใหม้คีา่ใชจ้า่ยใบละ  บาท

เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร

หากท่านตอ้งการใหท้างเราดําเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพิมเติมเริมตน้ ฉบบัละ  บาท
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิมเติม (สําคญัมาก)
**ขอ้มูลนีใชเ้พือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได้

กรุณาระบุรายละเอียดทงัหมดใหค้รบถว้น เพือประโยชนข์องตวัท่านเอง

คําถามเป็นภาษาไทย เพือใหท่้านเขา้ใจง่าย

แต่กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านนั ***

ชือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………

ชือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………

สถานทีเกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..

ทีอยู่ปัจจุบนัทีสามารถติดต่อได้

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.......................................รหสัไปรษณีย.์................................................................................................................

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………..…………E-mail………………………………………………….

ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือตวั นามสกุล ทีอยู่และสญัชาติของผูม้ีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว์

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………............................................................................

......................................................................................................................................... ..

สถานทีทํางานหรอืสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)

...........................................................................................................................................................

ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา

.........................................................................................................................................................

.................................................................................รหสัไปรษณีย.์.....................................................

ตําแหน่งงาน

.............................................................................................................................................................

โทรศพัทที์ทํางาน...............................................โทรสารทีทํางาน........................................................

รายไดต่้อเดือน.................................บาท  รายไดอื้น............................จํานวน.................................

แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
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สถานภาพ rโสดr แต่งงาน rแต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) rหมา้ย r หย่า

ชือ-นามสกุล  บิดา

........................................................................................................................................................

ชือ-นามสกุล มารดา

........................................................................................................................................................

ชือ-นามสกุล  คู่สมรส

...........................................................................................................................................................

วนัเกิด คู่สมรส

...........................................................................................................................................................

จังหวดัทีเกิดของคู่สมรส...................................สญัชาติของคู่สมรส.................................................

วีซ่าเชงเกน้ทีเคยไดร้บัในระยะเวลา  ปีทีผ่านมา

ไม่เคย

เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแต่วนัที......................................ถึงวนัที........................................................

เคยถูกพิมพล์ายนวิมือเพือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี

ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนัที หากทราบ)............................................................................................

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)...................................................................................................

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานกัของผูร้อ้งขอ

ตวัผูข้อวีซ่าเอง มีผูอ้ืนออกให้

โปรดระบุ ชือ-นามสกุล และความสมัพนัธก์บัผูข้อ

......................................................................

........................................................................

*******************************************************************************

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเกยีวขอ้งใดๆ

ทงัสนิทงันบีรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั


