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เมืองคานส์ เมืองที่มีอากาศดี และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่
เมืองเวนิส ฝ่ั งแผ่นดินใหญ่ เมืองท่าโบราณ
ล่องเรือ สู่ เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติกได้ชื่อว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก
ชมหอเอนปิ ซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
กรุงโรม เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิ ตาลี
นครรัฐวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สดุ ในโลก และเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก
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กำหนดกำรเดิ นทำง
เมษำยน – กรกฎำคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนำมบิ นสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว T สำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้ าที่ให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวก
วันที่สอง
ดูไบ - นี ซ - คำนส์
(ยูเออี-ฝรังเศส)
่
01.15 น.
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่
EK385(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
04.45 น.
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
08.45 น.
เดินทางสู่ เมืองนี ช ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบินเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK77 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
13.40 น.
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นเมืองนี ช ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นา
ท่านเดินทางสู่ เมืองคำนส์ (Cannes) พาท่านเที่ยวชมเมือ ง
คานส์ เมือ งที่มอี ากาศดี และวิว ทิว ทัศน์ อ ันสวยงาม ราชวงศ์
อังกฤษ, รัสเซีย และชนชัน้ สูงตลอดจนเศรษฐีน้ ามันอเมริกัน
นิ ย มกัน มาพัก ผ่ อ น ณ เมือ งนี้ ชมสถานที่จ ัด งานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติซง่ึ มีขน้ึ ตัง้ แต่ช่วงปลายทศวรรษ 1940 จน
กลายเป็ นเมืองที่มชี ่ ือเสียงในปั จจุบนั แล้วนาทุกท่านชม ครัว
แซท (The Croisette) เส้นทางเดินชมทัศนียภาพริมโค้งอ่าวที่ตดิ อันดับโลก ด้วยความยาวกว่า 3
ก.ม. ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมวิวต้นปาล์ม หาดทรายสีทองอร่าม และอาคารสถาปั ตยกรรม
ในยุคโคโลเนียลอันทรงเสน่ห์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Mercure Antibes Sophia Antipolis หรือระดับเดียวกัน
วันที่สำม
เช้า

คำนส์ - Serravelle Outlet – มิ ลำน - มหำวิ หำรแห่งเมืองมิ ลำน
(ฝรังเศส-อิ
่
ตำลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)...นาท่านเดินทางสู่ Serravalle Outlet ซึง่ ตัง้ อยู่
ใกล้เมืองมิลาน สถานที่รวมสินค้าแฟชันแบรนด์
่
เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชนั ้ นา
ระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชันและสิ
่
นค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทัง้ Versace, Dolce &
Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper, Furla,
Moschino, Bulgari, Bose, 7 for all mankind และอื่นๆ โดยสินค้าแฟชันจะลดราคาตั
่
ง้ แต่ 30% 70% ตลอดทัง้ ปี อิ สระอำหำรกลำงวันเพื่ อควำมสะดวกใน
กำรท่ อ งเที่ ย ว หลัง จากนั ้น น าท่ า นเดิน ทางสู่ กรุ ง มิ ล ำน
(MILAN) เมืองสาคัญทางภาคเหนือของอิตาลี ตัง้ อยู่บริเวณที่
ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN
ซึง่ หมายถึงอยูก่ ลางทีร่ าบ มีช่อื เสียงในด้านแฟชันและศิ
่
ลปะ ชม
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
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ภายนอก ดูโอโม่ หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (เป็ นโบสถ์ท่ใี หญ่เป็ นอันดับ 3 ใน ยุโรป) ซึ่งเป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก เริม่ สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1386 ตกแต่งเสร็จ
สมบุรณ์ในปี ค.ศ. 1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี นาท่านถ่ายรูปด้านหน้ า มหำวิ หำร
แห่ งเมืองมิ ลำน หรือที่เรียกว่าดูโอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจาเมือง เป็ นมหา
วิหารที่ใหญ่เป็ นอับดับสอง รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกนั (เป็ นมหาวิหารแบบโกธิค
และใหญ่เป็ นอันดับสามของยุโรป) ด้านหน้าของมหาวิหารเป็ นลานกว้าง เรียกว่า ปิ อาซซ่า เดล ดูโอ
โม่ (Piazza Del Duomo) เป็ นศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผู้คนมาทุกยุคสมัย อิสระให้ท่านได้ถ่ ายรูป
ตามอัธยาศัยและช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีจาหน่ ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอ
มานูเอล หรือจะเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ As Hotels Economy Bedbank หรือระดับเดียวกัน
มิ ลำน – เกำะเวนิ ส – จัตรุ สั ซำนมำร์โค
(อิ ตำลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม (4)....นาท่า นเดิน ทางสู่ เมื อ งเวนิ ส (Venice
Mestre) ฝั ง่ แผ่ นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถู กสร้างขึ้นจากการเชื่อ มเกาะเล็ก ๆ
จานวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็ นเมืองท่า
โบราณ และเป็ นเมือ งที่ ใ ช้ ค ลองในการคมนาคมมากที่ สุ ด น าท่ า นสู่ ท่ ำ เรื อ ตรอนเคตโต้
(Tronchetto) เพื่ อ ล่ อ งเรื อ ผ่ า นชมบ้ า นเรื อ นของชาวเวนิ ส สู่ เกำะเวนิ ส หรื อ เวเนเซี ย
(Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มี
สมญานามว่าเป็ น ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกัน
กว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั ง่ ทีบ่ ริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพำนถอนหำยใจ (Bridge of Sighs) ที่มเี รื่องราว
น่ าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มโี อกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้าย ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างทีส่ ะพานนี้ ซึง่ เชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s
Palace) อันเป็ นสถานทีพ่ านักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสใน อดีต ซึง่ นักโทษชื่อดังทีเ่ คยเดินผ่านสะพาน
นี้มาเเล้วคือคาสโนว่านัน่ เอง นาท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรสั ซำนมำร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโป
เลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ นห้องนัง่ เล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรสั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม
รวมทัง้ โบสถ์ซำนมำร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มโี ดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิล ปะไบแซนไทน์
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้มเี วลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ ห์แห่งนครเวนิส,
ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ,หน้ากากเว
นิส หรือนัง่ จิบกาแฟในร้าน Cafe Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลานา
ท่านล่องเรือกลับขึน้ สู่ฝัง่ เมสเตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6)
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นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Bedbank Venice Mestre Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้ำ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่หก
เช้า

ปิ ซ่ำ – จัตรุ สั ดูโอโม่แห่งปิ ซ่ำ – มหำวิ หำรดูโอโม – หอเอนปิ ซ่ำ – พรำโต้
(อิ ตำลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)...นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ ำ (Pisa) เมืองแห่ง
ศิลปะทีส่ าคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมืองที่มชี ่อื เสียงและเป็ นที่รู้จกั ของ
นักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
น าท่ า นเข้า สู่ บ ริเ วณ จัตุ ร สั ดู โ อโมแห่ ง ปิ ซ่ ำ หรื อ จัตุ ร สั กัม โป เดย์ มี ร ำโกลี (Compo Dei
Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริม่ จากหอพิธเี จิมน้ ามนต์
(Baptistry of St. John) ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ทีง่ ดงามและหอเอนแห่ง
เมืองปิ ซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิ ซ่ ำ (Leaning Tower
of Pisa) สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง เมื อ งปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริม่ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1173
ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้าง
ต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถงึ ชัน้ 3 ก็เกิดการ
ยุบตัวของฐานขึน้ มา และต่อมาก็มกี ารสร้างหอต่อเติม
ขึน้ อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทัง้ หมดถึง 177 ปี
โดยที่หอเอนปิ ซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลอง
ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกทีว่ ่า สิง่ ของสองชิน้ น้ าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิง่ ของทัง้ สองชิน้ จากทีส่ ูง
พร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนัน้ ให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่ม ี
ร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย นาท่านสู่เมืองพราโต้ เมืองสาคัญอีกเมือง หนึ่งในแคว้นทัสคานีตงั ้ อยู่บน
ระดับความสูง 768 เมตรจากระดับน้าทะเลและเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 ใน แคว้นทัสคานี และใหญ่
เป็ นอันดับ 3 รองจากกรุงโรมและฟลอเร้นซ์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ President Prato หรือระดับเดียวกัน
ฟลอเร้นซ์ – มหำวิ หำรแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ – กรุงโรม
(อิ ตำลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) ....นาท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่
รุง่ เรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใช้เวลา เดินทางประมาณ 45 นาที) นาท่านเข้าสู่เขตเมือง
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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เก่ ำ ของฟลอเร้น ซ์ ที่ไ ด้ร ับ เลือ กโดยองค์ก ารยูเ นสโกให้ ขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดินชมความสวยงาม
บริเวณจัตุรสั ดูโอโม ทีต่ งั ้ ของ มหำวิ หำรแห่ งเมืองฟลอเร้นซ์ท่ี
สวยงามและยิง่ ใหญ่ ชมจัตุรสั ซิ กนอเรีย, สะพำนเก่ำเวคคิ โอ ที่
ทอดข้ามแม่น้ าอาร์โน ซึ่งอดีตเป็ นแหล่งขายทองคาที่เก่าแก่ของ
ฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรกั ษ์ บรรยากาศแบบดังเดิ
่ มไว้ไ ด้อย่างดีชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองที่มแี ม่น้ าอาร์โน ไหลผ่ านนครทย่ีงคั งรกัษาสถาปตัยกรรมโบราณไว้อย่าง
น่าชื่นชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นาท่านเดินทางสู่ กรุง โรม (Rome) เมือ งหลวงและเมือ งท่อ งเที่ยวที่มชี ่อื เสียงของประเทศอิต าลี
นั ก ท่ อ งเที่ย วจากทุ ก มุ ม โลกต่ า งเดิน ทางไปกรุ ง โรม เพื่อ ชื่น ชมกับ ศิล ปะ สถาปั ต ยกรรม และ
ประวัตศิ าสตร์แห่งความยิง่ ใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตัง้ อยู่บนเนินเขาทัง้ 7 ริมฝั ง่ แม่น้ าไทเบอร์
ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็ นเมืองที่มบี ทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้
เป็ นอาณาจักรทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (12)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Midas Hotel หรือระดับเดียวกัน
นครรัฐวำติ กนั – มหำวิ หำรเซนต์ปีเตอร์ – สนำมกีฬำโคลอสเซี่ ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
(อิ ตำลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(13)....นาท่านเข้า
สู่ น ครรัฐ วำติ ก นั (Vatican) ประเทศที่เ ล็ก ที่สุ ด ในโลกตัง้ อยู่ใ จ
กลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มกี าแพงล้อมรอบเมือ ง
เอาไว้ได้ทงั ้ หมด ยกเว้นด้านหน้ าทางเข้า และเป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอานาจ
ปกครองสูงสุ ด นาท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใ หญ่ ท่สี ุ ดในโลก มหำ
วิ หำรเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือ
ชื่อ ปิ เอต้ ำ (Pieta) ของมิเคลันเจโล และชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน
(St. Peter's Baldachin) เป็ นซุม้ สาริดทีส่ ร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์
นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญ ปี
เตอร์ จากนั ้น น าท่ า นเก็ บ ภาพบรรยากาศบริเ วณรอบนอกของ สนำมกี ฬ ำโคลอสเซี่ ย ม
(Colosseum) 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ ย่ี งิ่ ใหญ่ของชาว
โรมันทีส่ ามารถจุผชู้ มได้ถงึ 50,000 คน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(14)
นาชมงานประติม ากรรมของเทพนิ ย ายกรีก และโยนเหรีย ญอธิษ ฐานบริเ วณ น้ ำ พุเ ทรวี่ (Trevi
Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ ด่งดัง แล้วเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชัน่
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และของทีร่ ะลึกในบริเวณย่านบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึง่ เป็ นแหล่งแฟชันชั
่ น้ นาสุดหรูและ
ยังเป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลีย่ น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมือ งดูไ บ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบินที่ EK96
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี-ไทย)
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสำยกำรบิ นเอมิ เรตส์ เทีย่ วบินที่ EK372 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

เมษำยน – กรกฎำคม 2561
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ2-11ปี
พักร่วมกับใหญ่
2ท่ำนมีเตียง
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900
49,900

เด็กอำยุ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำนไม่มีเตียง
47,900
47,900
47,900

พัก
เดี่ยว

26 เมษำยน – 3 พฤษภำคม
10,000
14-21 พฤษภำคม
10,000
11-18 มิ ถนุ ำยน
10,000
26 มิ ถนุ ำยน – 3 กรกฎำคม
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
2. ค่าทีพ่ กั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิน่ (พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเทีย่ วตามรายการ
8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
2.
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆนอกรายการอาทิค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
4.
คนขับรถท้องถิน่ (2 ยูโร / วัน / คน)
5.
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขกำรจอง
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กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี(หลังจองภายใน3วัน)พร้อมสาเนาหนังสือ
เดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมำยเหตุ
1. เด็ก หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุระหว่าง 5-11 ขวบ
2. กรุป๊ ยืนยันการเดินทางตามราคาทีร่ ะบุ เมือ่ มีผเู้ ดินทางครบ 30 ท่ำน ขึน้ ไป
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ผี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
4. อัตราค่าบริการคิดคานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั ๋วเครื่องบินในปั จจุบนั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย
ภาษีสนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั เดินทาง
5. ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะทัว ร์ บริษัทสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่
รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
6. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
หรือบางส่วน
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญ หาย สูญ เสีย หรือ ได้ร บั บาดเจ็บ ที่น อกเหนือ ความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่ น ภัย
ธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
8. ในระหว่างท่องเทีย่ วนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ได้ชาระให้กบั บริษทั ตัวแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการ
ทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณี
10. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ยนื ยันการ
เดินทางได้ หากท่านออกตั ๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั แล้วทัวร์นนั ้ ยกเลิก บริษทั ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผู้เดิ นทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่ นัดหมาย
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะ
เคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว(แบบหน้าใหญ่)จานวน 2ใบ(ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ มีอายุไม่เกิน6เดือน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรือสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง,อัตราเงินเดือน
ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิ น 3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์
หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯย้อนหลัง 6 เดือน
6. รายการเดิ นบัญย้อนหลัง 6 เดือน(Statement) พร้อมสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจาหรือออมทรัพย์ยอ้ นหลัง
6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อน เมือ่ กลับสู่ภมู ลิ าเนา **สถานฑูตไม่รบั พิ จารณาบัญชี กระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการ
กลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านัน้
9. กรณีทเ่ี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้
ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้อง
ใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ป
อานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษทั
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ และชาระค่าวีซ่า 3,500 ถึง
สามารถ ดาเนินการขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ และทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
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หากท่ านต้ องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มฉบับละ 500 บาท **
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