บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
EY407
19.30 – 23.10
BKK(สุวรรณภูมิ) – AUH(อาบูดาบี)
EY085
01.40 – 05.50
AUH(อาบูดาบี) – FCO(โรม)
EY147
09.25 – 19.45
MXP(มิลาน) – AUH(อาบูดาบี)
EY402
22.35 – 08.05
AUH(อาบูดาบี) – BKK(สุวรรณภูมิ)

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึน้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
**เวลาบิ นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยขึน้ อยู่กบั สายการบิ น**

**ราคาอ้างอิงนะเดือนเมษายน เนื่ องจากสภาวะพลังงานแพงทั ่วโลก ทาให้ภาษี น้ามันปรับขึ้นสูง และ
ไม่คงที่ รบกวนเช็คอีกครัง้ ก่อนชาระเงินจอง**

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านัน้
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ งั ่ นังสบาย
่
ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** รับวัคซีนทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว ยกเว้น Sinovac / Sinopharm
DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี

16.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิ น
ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขันตอนการ
้
เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง อาบู ด าบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ EY407 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่อง)

19.30
23.10

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

DAY 2

อาบูดาบี – โรม (อิตาลี) – นครวาติกนั – แพนธีออน – โคลอสเซี่ยม – น้าพุเทรวี่ –
บันไดสเปน
(–/L/–)

01.40

ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานกรุง โรม ประเทศอิ ต าลี โดยสายการบิน โดยสายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ EY085 ** มีบริ การอาหารและเครื่องดื่มบริ การ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงโรม ประเทศอิ ตาลี หลังผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ

05.50

จากนัน้ นาท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่ นครรัฐวาติ กนั (VATICAN) (ถ่ายรูปด้านนอก) ประเทศทีเ่ ล็กทีส่ ุดใน
โลกตัง้ อยู่ใจกลางกรุงโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกทีม่ กี าแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทงหมด
ั้
ยกเว้นด้านหน้า
ทางเข้าและเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอานาจปกครอง
สู ง สุ ด น าท่ า นเข้า ชมมหาวิห ารที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในโลก มหาวิห ารเซนต์ ปี เ ตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชม
ประติมากรรมอันลือชือ่ ปิ เอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin)
เป็ นซุ้มสาริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็ นทีฝ่ ั งพระศพของนักบุญปี
เตอร์
นาท่านสู่ จัตุรสั นาโวนา (PIAZZA NAVONA) จัตุรสั ที่มีช่อื เสียงมากที่สุดและสวยที่สุดในกรุงโรม เต็ม
เปี่ ยมไปด้วยความมีชวี ติ ชีวาของผูค้ นทีเ่ ยีย่ มเยือนแล้ว ตึกรามบ้านช่องสีสนั สดใส ร้านไอศครีมเจลาโต้ ร้าน
กาแฟเก๋ๆ และร้านอาหาร ทัง้ น้ าพุสวยๆ มากมายหลายจุดในบริเวณนี้ เช่น Fontana dei Quattro Fiumi
และน้ าพุจตุมหานทีทม่ี เี สาโอเบลิสก์ ด้านหน้า Sant’Agnese โบสถ์สไตล์บาโรก

หลังจากนัน้ นาชม มหาวิ หารแพนธีออน (PANTHEON) ทีม่ อี ายุกว่า 2,000 ปี แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะ
แห่งการสร้างสรรค์ของสถาปนิกสมัยโบราณกับเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คือ เป็ นวิหารทรงกระบอก กว้าง

142 ฟุต และสูง 142 ฟุตเท่ากัน ไม่มเี สาค้ากลางคอยรับน้ าหนักทัง้ ทีม่ ขี นาดใหญ่โต นอกจากนี้วหิ ารแพนธี
ออนยังใช้เป็ นสถานทีฝ่ ั งศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสาคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์
สุดท้ายของอิตาลีคอื พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังมีศพของ ราฟาเอล
จิตรกรชาวอิตาลีทอ่ี ายุน้อยทีส่ ุดในบรรดาจิตรกรผูย้ งิ่ ใหญ่ในยุคฟื้ นฟูศลิ ปวิทยาด้วย

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เมนูพิซซ่าอิ ตาเลียน
จากนัน้ ผ่า นชม กลุ่ ม โรมัน ฟอรัม (ROMAN FORUM) อดีต ศูน ย์ก ลางทางด้า นการเมือ ง ศาสนา และ
เศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปี ท่ี
ผ่านมา

ชมความยิง่ ใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM) 1
ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสูท้ ย่ี ิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผชู้ มได้
ถึง 50,000 คน

จากนัน้ นาท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ าพุเทรวี่
(TREVI FOUNTAIN) สัญลักษณ์ของกรุงโรมทีโ่ ด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง สามรักในกรุงโรม แล้วเชิญอิสระ
ตามอัธ ยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชันและของที
่
่ร ะลึก ในบริเวณย่านบันไดสเปน (THE SPANISH
STEP) ซึ่งเป็ นแหล่งแฟชันชั
่ น้ นาสุดหรูและยังเป็ นแหล่งนัดพบของชาวอิตาเลีย่ น

คา่
พักที่

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
IBIS HOTEL , ROME หรือเทียบเท่า

DAY 3

Leccio Outlet – ซิตี้ทวั ร์เมืองฟลอเรนซ์

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/–/L)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิ โอ (LECCIO) (ระยะทาง 250 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) อิสระให้ทุก
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ LECCIO THE MALL OUTLET ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าชันน
้ าของอิตาลีในราคาย่อมเยา
ภายในเอาท์เลทมีรา้ นค้า แบรนด์เนมมากมายอาทิ ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA,
BURBERRY, DIOR,FENDI, GUCCI, TOD’S, VALENTINO เป็ นต้น

เที่ยง

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ แคว้นทัสคานี (TUSCANY) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) โดย
เมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) ทีไ่ ด้รบั ขนานนามว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่ง
ศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มโี บราณสถานสาคัญ และมีทวิ ทัศน์ตามธรรมชาติทส่ี วยงาม จน
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทาให้ทสั คานีมชี อ่ื เสียงในฐานะ
ดินแดนท่องเทีย่ วยอดนิยมระดับโลก นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมือง

นาท่านเดินเทีย่ วชมเมืองเก่า ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) นาชมจัตุรสั เดลลาซิญญอเรีย (PIAZZA DELLA
SIGNORIA) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั น้ อาทิ เช่น รูปปั น้ เทพเจ้าเนปจูน (FOUNTAIN OF NEPTUNE),
วีรบุรุษเปอร์ซอิ ุสถือหัวเมดูซ่า (PERSEUS WITH THE HEAD OF MEDUSA),รูปปั น้ เดวิด ผลงานทีม่ ี
ชือ่ เสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนัน้ นาท่านชมความยิง่ ใหญ่ และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย
เดล ฟิ โอเร (SANTA MARIA DELL FIORE) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป
ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมทีใ่ ช้หนิ อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่ างงดงาม

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
IBIS FIRENZE HOTEL , PRATO หรือเทียบเท่า

DAY 4

หอเอนเมืองปิซ่า – เกาะเวนิส – จัตรุ สั ซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า หรือ จัตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี (COMPO DEI MIRACOLI)
(ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) ทีป่ ระกอบด้วยกลุม่ อาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดย
เริม่ จาก หอพิธเี จิมน้ ามนต์ (BAPTISTRY OF ST. JOHN) ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในอิตาลี
ชม มหาวิ หารดูโอโม (DUOMO) ทีง่ ดงามและหอเอนแห่งเมืองปิ ซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิ ซ่า (LEANING
TOWER OF PISA) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริม่ สร้างเมื่อปี ค.ศ.
1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถงึ ชัน้ 3 ก็เกิด
การยุบตัวของฐานขึน้ มา และต่อมาก็มกี ารสร้างหอต่อเติมขึน้ อีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทัง้ หมดถึง
177 ปี โดยทีห่ อเอนปิ ซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลีย่ นได้ใช้เป็ นสถานทีท่ ดลอง
ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกทีว่ า่ สิง่ ของสองชิน้ น้ าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิง่ ของทัง้ สองชิน้ จากทีส่ ูงพร้อม
กัน ก็จะตกถึงพืน้ พร้อมกัน จากนัน้ ให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทีร่ ะลึกราคาถูก ทีม่ รี า้ นค้าเรียงราย
อยู่มากมาย

(B/L/–)

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวนิ ส (VENICE MESTRE) (ระยะทาง 322 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) ฝั ง่
แผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึน้ จากการเชือ่ มเกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้าด้วยกัน
ในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็ นเมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองทีใ่ ช้
คลองในการคมนาคมมากทีส่ ุด

นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) นาท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเว
นิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (VENEZIA) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองทีไ่ ม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทน
รถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมี
สะพานเชือ่ มถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั ง่ ทีบ่ ริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้ นาท่านเดิน
ชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ทีม่ เี รื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อ
นักโทษทีเ่ ดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มโี อกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้าย
ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างทีส่ ะพานนี้ ซึ่งเชือ่ มต่อกับ วังดอดจ์ (DOGE’S PALACE) อันเป็ นสถานที่
พานักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชือ่ ดังทีเ่ คยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านันเอง
่
นาท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรสั ซานมาร์โค (ST.MARK’S SQUARE) ทีน่ โปเลียนเคยกล่าวไว้วา่ “เป็ น
ห้องนังเล่
่ นทีส่ วยทีส่ ุดในยุโรป” จัตุรสั ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค
(ST.MARK’S BACILICA) ทีม่ โี ดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้มเี วลา
เทีย่ วชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิส , ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้อสินค้า
ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ,หน้ากากเวนิส หรือนังจิ
่ บกาแฟในร้าน CAFÉ
FLORIAN ทีเ่ ปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720

คา่
พักที่

จากนัน้ อิสระตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมาย นาท่านขึน้ เรือกลับสู่แผ่นดินใหญ่
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
COMPANILE HOTEL , VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า

DAY 5

เวโรน่ า – บ้านจูเลียต - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิลาน Duomo

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง เวโรน่ า (VERONA) (ระยะทาง 115 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองที่
โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลีย่ ม เชกส์เปี ยร์ เรื่องโรมิโอและจูเลียต นาท่านชมย่านเมือง
เก่า ทีย่ งั คงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ นาท่านเดินเทีย่ วชม จัตุรสั เออร์เบ(PIAZZA DELLE ERBE หรือ
MARKET'S SQUARE) ทีร่ ายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ วังเก่าของตระกูลทีเ่ คยปกครองเวโรน่า
เดินผ่าน โรมัน อารีน่า (VERONA ARENA) สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนัน้ แล้วนาท่านเยีย่ ม
ชม บ้านของจูเลียต ถ่ายรูปกับระเบียงทีโ่ รมิโอปี นเข้าหาจูเลียต และรูปปั น้ สัมฤทธิ ์จูเลียต ปั น้ โดย
N.COSTANTINI ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับทีห่ น้าอกของจูเลียตนอกจากนี้ภายใน
บริเวณกาแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาแพงเดิม

(B/L/–)

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ เดินทางสู่ตวั เมืองมิ ลาน (MILAN) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่
เรียกได้วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชันของโลก
่
นาท่านสู่ แกลเลอรี วิ คเตอร์ เอ็มมานูเอล (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ที่นับว่าเป็ นชอปปิ ง
มอลล์ทส่ี วยงาม หรูหราและเก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริยว์ คิ เตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ เิ ริม่
การรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชือ่ ดังในยุคเรเนซองส์อกี 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด
ดาร์ วินซี่ ทีอ่ ยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
นาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิ หารแห่งเมืองมิ ลาน (DUOMO DI MILANO) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่
ผสมผสานกัน เป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบตะวันตก สมัย ฟื้ นฟู ศ ิล ปวิท ยาการดูโ อโมแห่ง มิล าน สร้า งด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิกทีอ่ ลังการมากอันแสดงถึง ความเชือ่ ศรัทธาในคริสต์ศาสนา และความยิง่ ใหญ่ของ
พระศาสนจักร ในการเผยแผ่ความเชือ่ คริสตชน ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็ น
อาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึ่งเป็ นอัครสังฆมณฑลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก

คา่
พักที่

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
HOLIDAY INN HOTEL, MILAN หรือเทียบเท่า

DAY 6

สนามบินมิลาน – อาบูดาบี

เช้า
07.00

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมิ ลาน ประเทศอิ ตาลี เพื่อให้ท่านได้ทา Tax Refund
และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง อาบู ด าบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ EY147 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่อง)
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
เทีย่ วบินที่ EY402 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

09.25
19.45
22.35

(B/–/–)

DAY 7

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

08.05

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ประทับใจ

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

รายละเอียดไฟลท์บิน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
2-3 ท่าน
(อายุไม่เกิ น 12 ปี ) (อายุไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา
อัตราท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

21 – 27 พฤษภาคม 65
11 – 17 มิถนุ ายน 65
18 –24 มิถนุ ายน65
09 – 15 กรกฎาคม 65
23 – 29 กรกฎาคม 65
06 – 12 สิงหาคม 65
20 – 26 สิงหาคม 65
10 – 16 กันยายน 65
24 – 30 กันยายน 65

EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY147/402 MXP-AUH-CDG
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY147/402 MXP-AUH-CDG
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY147/402 MXP-AUH-CDG
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY147/402 MXP-AUH-CDG
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY147/402 MXP-AUH-CDG
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY147/402 MXP-AUH-CDG
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY147/402 MXP-AUH-CDG
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY147/402 MXP-AUH-CDG
EY407/085 BKK-AUH-FCO
EY147/402 MXP-AUH-CDG

59,999

59,999

57,999

7,500

59,999

59,999

57,999

7,500

59,999

59,999

57,999

7,500

59,999

59,999

57,999

7,500

59,999

59,999

57,999

7,500

59,999

59,999

57,999

7,500

59,999

59,999

57,999

7,500

59,999

59,999

57,999

7,500

59,999

59,999

57,999

7,500

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 35,000 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 60 ยูโร (EURO) ต่อ
ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยั
้
ด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด

-

-

-

เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ ง
เครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึน้ เครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวน
ชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)
ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพ วงเงินประกันสูงสุด 1.5 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเทีย่ ว + ค่าบริการยื่นวีซ่า (5,500 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัค คุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 60 EURO ต่ อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่า
นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขน าด
มาตรฐาน

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- โรงแรม TEST&GO เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
- กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 30,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีท่มี ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
- ชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมด 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชือ่ คนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
เนื่ องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชัน่
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 60 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ จริ ง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 60 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชือ่ ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้อ งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
นทาง หรือ เลื่อ นการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
์
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภู มิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับ สายการบินเพื่อจัด เตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ

- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
บผิดชอบไม่ว่า
์
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง

-

-

-

(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขันตอน
้
ของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับที่นงั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อั ตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือ กที่นงั ่ บนเครื่อ งบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็ค อินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้องพักเดี่ย ว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกั
้ น (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
์
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษั ท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (อิตาลี)
1.
2.

3.

หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ต่ากว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพืน้ สีขาวเท่านัน้
ภาพถ่า ยจะต้องครอบคลุ ม ถึงศรีษะ และด้า นบนของหัวไหล่ เพื่อ
สามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน
หลักฐานการทางาน/การเรียน
 กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษทั / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษทั ฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 กรณีพนักงานบริษทั : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง วันเริม่ งาน เงินเดือน
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุ ช่อื ประเทศ
จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษทั ฯ ทีม่ หี วั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ทีอ่ ยู่ และเบอร์
ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีทเ่ี ป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ หรือ จดหมายชีแ้ จงตนเองเกีย่ วกับการ
เกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชีแ้ จงตนเองเกีย่ วกับหน้าทีก่ ารงาน
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ

(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ และต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถกู ต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4.

5.
6.
7.
8.
9.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านัน้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุช่อื เจ้าของบัญชีให้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่
ยื่นวีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ ่าสุด
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีน่ ดั ยืน่ วีซ่า
สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ ่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีท่สี มุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่ม ี
การกระโดดข้ามเดือน และในทุกหน้าทีม่ รี ายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ย่นื ได้
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***
สาเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ - เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูตบิ ตั ร (กรณีผเู้ ดินทางอายุต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณี เป็ นเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึง่ ออกให้โดยทีว่ ่า
การเขตหรืออาเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยทีว่ ่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านัน้ และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่อื บิดา)

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยทีว่ ่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านัน้ และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่อื มารดา)
กรณี รบั รองการเงินให้ บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านัน้ บิดามารดา,บุ ตร,พี่น้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี
(ผู้รบั รอง) และต้องระบุชื่อผู้ถกู รับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีย่ ่นื วีซ่า (สะกด
ชื่อ-นามสกุลให้ถกู ต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ ่าสุดไม่เกิน
30 วัน นับจากวันทีน่ ดั ยื่นวีซ่า
สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ ่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีทส่ี มุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่ม ี
การกระโดดข้ามเดือนและในทุกหน้าทีม่ รี ายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ย่นื ได้
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***
หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่นื คาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
 หลังจากทีผ่ สู้ มัครได้ทาการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ย่นื คาร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุ ญาตให้
ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนัน้ หากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษทั ทัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถกู ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
 ค่าแปลเอกสารที่ตอ้ งรับรองไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ

