รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-5MAY-23JUL20

.

อิตาลีเหนื อ 7วัน
Cinque Terre – Venice Island
เกาะเวนิ ส-เมืองโบโลญญ่า-หอเอนปิ ซ่า-ลา สเปเซีย
มิลาน-เจนัว-ทะเลสาบโคโม่-Serravalle Designer Outlet

วันแรก

กรุงเทพฯ

(ไทย)

17.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4ประตู

21.05 น.

9แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู เ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
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วันที่สอง

ดูไบ-มิลาน-เวนิ ส เมสเตร้-เกาะเวนิ ส-จัตุรสั ซานมาร์โค

00.50 น.
03.35 น.

เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู เ่ มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK101 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู ่
เวนิ ส เมสเตร้ แคว้นเวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมื องที่ไม่เหมื อนใคร โดยใช้เรื อแทนรถ
ใช้ค ลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก ” มี เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมี
สะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่บริ เวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู ่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่ อเตรี ยมตัวนั่ง
เรื อข้ามสู เ่ กาะเวนิ ส จากนั้นนาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิ ส ชม สะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่ องราว
น่าสนใจในอดีต เมื่ อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู ค่ ุ กจะได้มีโอกาสเห็ นแสงสว่างและโลกภายนอก
เป็ นครั้งสุดท้าย ระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่งเชื่ อมต่อกับ วังดอดจ์ อันเป็ นสถานที่พานักของ
เจ้าผู ค้ รองนครเวนิ สในอดี ต ซึ่งนัก โทษ
ชื่ อดัง ที่ เคยเดิ นผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคื อ
คาสโนว่านั่นเอง นาท่านถ่ายรู ป บริ เวณ
จัตุรสั ซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าว
ไว้วา่ “เป็ นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป”
จัตุรัสถู ก ล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม
รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค ที่มีโดมใหญ่ 5
โดมตามแบบศิ ลปะไบแซนไทน์ จากนั้น
อิสระให้ทา่ นได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น ล่องเรื อกอนโดลา, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลื อ กซื้ อ
สิ นค้าของที่ ระลึ กตามอัธ ยาศัย อาทิ เช่น เครื่ องแก้วมู ราโน่,หน้ากากเวนิ ส หรื อนั่งจิบ กาแฟในร้าน Cafe
Florian ที่เปิ ดให้บริ การมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 เป็ นต้น ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู ่ เวนิ ส เมสเตร้
โดยเรื อ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Russott Hotel หรื อระดับเดียวกัน

08.15 น.

เที่ยง

คา่

(ดูไบ-อิตาลี)

วันที่สาม

เมืองโบโลญญ่า-ย่านเมืองเก่า-ปิ ซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ เมืองโบโลญญ่า Bologna เมื องหลวงของ
แคว้นเอมิเลียโรมัญญา 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัวเมื องนั้นตัง้ อยูร่ ะหว่างแม่น้าโปกับเทื อกเขาอัล
เพนไพน์ นอกจากนั้นยังเป็ นหนึ่ งในเมื องยุคกลางที่ได้รับการรักษาไว้เป็ นอย่างดีท่ ีสุดแห่งหนึ่ งในยุโรป และยังเป็ น
ที่ตัง้ ของมหาวิ ท ยาลัยที่ เก่าแก่ท่ ี สุ ดคื อ Alma Mater Studiorum เดิ นชมบริ เวณจัตุรัสมัจโจเร่ Piazza
Maggiore จัตุรัสขนาดใหญ่ท่ ีตงั้ อยูใ่ จกลางเมื องเก่า ที่ลอ้ มรอบด้วยโบสถ์ซานเปโตรนิ โอ ที่สร้างขึ้นเพื่ อถวายแด่
นักบุ ญเปโตรนิ โอพระสังฆราชองค์แรกของโบโลญญ่า รวมถึงซิต้ ีฮอลล์ห รื อศาลาว่าการเมื อง ลานน้าพุ เทพ
เนปจูนและอาคารปาวาซโซ่ เดล โพเดสตา อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมื องและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นาท่าน
เดินทางสู ่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) เมื องแห่งศิ ลปะที่สาคัญของ
อิตาลี เป็ นเมื องเล็กๆอยูท่ างตะวันตกของ Florence ด้าน
ตะวันตกของเมื องติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยน แม้วา่ จะเป็ น
เมื องเล็ กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมื องที่มีช่ ื อเสี ยงและเป็ นที่รู จ้ กั
ของนักท่องเที่ยวทัว่ โลก นาท่านเข้าสู บ่ ริเวณ จัตุรสั ดูโอโม

เที่ยง

(อิตาลี )
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คา่

แห่งปิ ซ่า หรือ จัตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุม่ อาคารสถาปัตยกรรม
แบบโรมาเนสก์ โดยเริ่ มจากหอพิธีเจิมน้ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ท่ ีสุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมื องปิ ซา่ อันเลื่ องชื่อ นาท่านถ่ายภาพคูก่ บั หอเอนปิ ซ่า (Leaning Tower of
Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมื องปิ ซา่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่ มสร้างเมื่ อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้าง
ประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่ อสร้างไปได้ถึงชัน้ 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐาน
ขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็ จ โดยใช้เวลาสร้างทัง้ หมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซา่
นี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า
สิ่งของสองชิ้น น้าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทัง้ สองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้ นพร้อมกัน จากนั้นให้
ท่านอิสระให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีรา้ นค้าเรี ยงรายอยูม่ ากมาย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Hotel Galilei หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ลา สเปเซีย-ชิงเคว เทเร-เมืองเจนัว-มหาวิหารซานลอเรนโซ

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า น
เดินทางด้วยรถโค้ชสู ่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) จากนั้น
นาท่านเดิ นทางต่อ ด้วยรถไฟสู ห่ มูบ่ า้ นมรดกโลกและอุทยาน
แห่งชาติ ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) Cinque Terre อ่าน
ว่า ชิงเคว เทเร หรื อแปลในความหมายตามภาษาอังกฤษก็คือ
The Five Land แดนมหัศจรรย์ทงั้ 5 ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็ น
ดินแดนแห่งความงดงาม หมูบ่ า้ นเล็กๆ 5 หมูบ่ า้ นที่ซ่อนตัวเอง
อยูห่ า่ งไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดินที่ยากจะเข้าถึงได้โดยง่าย หมูบ่ า้ นเล็กๆ 5 หมูบ่ า้ นที่ตัง้ เรี ยงอยูม่ ิ
ห่างกัน ประกอบไปด้วย Monterosso al Mare (มอนเตรอสโซ อัล มาเร), Vernazza (เวร์นาซซา),
Corniglia (คอร์นีเลีย) , Manarola (มานาโรลา) และ Riomaggiore (ริโอมัจจอร์เร) อันด้วยทาเลที่ตัง้
ของทัง้ ห้าหมูบ่ า้ น ทัง้ หมดอยูบ่ นภูเขาสู ง โดนมี หน้าผาสู งชัน และทะเลกว้างใหญ่เป็ นฉากหน้า ทาให้มีความ
สวยงามประดุจดังภาพวาด จึงเป็ นอุปสรรคสาหรับผูค้ นจากภายนอกในการที่จะเข้าไปให้ถึงเพชรกลางมงกุฎเม็ด
นี้ ยิ่ งนัก แต่ในแง่ดีก็คื อ หมู บ่ า้ นทัง้ ห้า ยังคงสภาพดัง้ เดิ มของมันมาได้ตงั้ แต่ศตวรรษที่ 11 จึ งไม่ใช่เรื่ องน่า
ประหลาดใจแต่อย่างใด ที่มันจะได้รับการคุ ม้ ครองจาก UNESCO ให้เป็ นมรดกโลก จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่
เมืองเลแวนโต (Levanto)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ มืองเจนัว เมื องใหญ่สุดของ อิตาลีทาง
ภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อ อาจเป็ นจุดแรกที่จุดประกายความหวังและจิตนาการของโคลัมบัสที่จะก้าวผ่านผื นน้า
กว้างใหญ่ไปยังโลกที่เขาใฝ่ ฝนั นาท่านถ่ายรู ปบริเวณอ่าวเจนัว อันเป็ นท่าเทียบเรื อสาราญ เรื อยอชท์หรู เรื อใบสี
ขาวละลานตา และยังคงมีเรื อโบราณจาลองขนาดยักษ์ ดูปืนไฟ สลักเสลาด้วยรู ปปั้นอันวิจิตรคล้ายยา้ เตื อนให้
ระลึกถึงความสาเร็ จอันยิ่งใหญ่ของชาวเมื องเจนัวคน นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารซานลอเรนโซ หรื อ ดู
โอโม่ท่ ีสร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิ ค ในสมัยศตวรรษที่ 12-14 และน้าพุ กลางเมื อง นาท่านเยี่ยมชม
เปี ยซซ่า เฟร์ รารี่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เคยเป็ นบริ เวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูเ่ มื่ อครั้งตอนเด็กๆ อิสระให้ทา่ นได้
เลื อกซื้ อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Holiday Inn Genoa City หรื อระดับเดียวกัน

เที่ยง

คา่

(อิตาลี)
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(อิตาลี )

วันที่หา้

เมืองเจนัว-Serravalle Designer Outlet-กรุงมิลาน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ Serravalle Designer Outletเป็ น
สถานที่ท่ ีรวมสินค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมจากหลากหลายเมื องและจากดีไซเนอร์ชนั้ นาระดับแถวหน้าของอิตาลี มี
ร้านค้าแฟชัน่ และสิ นค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli,
Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, Bose, และอื่ นๆ โดยสิ นค้า
แฟชัน่ จะลดราคาตัง้ แต่ 30% - 70% ตลอดทัง้ ปี อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ถึงเวลอันสมควรนาท่าน เดินทางสู ่ กรุงมิลาน (MILAN) เมื องสาคัญทาง ภาคเหนื อของอิตาลี ตัง้ อยูบ่ ริ เวณที่
ราบลอมบาร์ดี ชื่อเมื องมิลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยูก่ ลางที่ราบ มีช่ ื อเสี ยงในด้าน
แฟชัน่ และศิลปะ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Klima Hotel Milano Fiere หรื อระดับเดียวกัน
มิลาน-มหาวิหารดูโอโม่-ทะเลสาบโคโม่-สนามบิน-ดูไบ
(อิตาลี – ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ป่ ิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza
Del Duomo) ซึ่งเป็ นที่ ตัง้ ของ มหาวิ หารแห่งเมืองมิลาน
หรื อที่เรี ยกว่าดูโอโม่ (DUOMO)ชื่ อนี้ ไว้ใช้เรี ยกมหาวิ ห าร
ประจาเมื อง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็ จ 400 กว่าปี
หลัง จากนั้ น ด้า นนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึ ง มี ช่ ื อ
เรี ยกว่า "มหาวิ ห ารเม่น " มี รู ปสลัก หิ น อ่อ นจากยุ ค ต่า งๆ
ประดับอยูก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิ หารมีรู ปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริ เวณนั้นยังเป็ น
ศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
ซึ่งมีจาหน่ายมากมายในบริ เวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรื อจะเลื อกซื้ อสินค้าพื้ นเมื องตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองโคโม่ เป็ นเมื องในแคว้นลอมบาร์เดีย
ตัง้ อยูบ่ ริ เวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโมเป็ นเมื องที่ตัง้ อยูใ่ นเทื อกเขาแอลป์ ทิศเหนื อของเมื องอยู ่
ติดกับทะเลสาบโคโม โคโมเป็ นเมื องท่องเที่ยวยอดนิ ยมแห่งหนึ่ ง อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นบริ เวณทะเลสาบโคโม
(Lago di Como) ซึ่งได้ช่ ือว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สุ ดของอิตาลี ตัง้ อยูใ่ กล้กบั เมื องโคโม ในแคว้นลอมบาร์
เดี ย ทางเหนื อของประเทศอิตาลี บริ เวณเชิงเทื อกเขา
แอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสู งที่ยังมีป่าไม้
เขียวชะอุม่ หลายจุ ดบนชายฝั่ง เป็ นช่องเขาแคบและ
หน้าผาที่ สวยงาม ทางเหนื อของทะเลสาบคื อเทื อกเขา
แอลป์ ยาวเหยียดสุดสายตาเป็ นกาแพงธรรมชาติท่ ีสร้าง
ฉากหลัง อัน งดงามอลัง การให้ก ับ ดิ น แดนบริ เวณนี้
เทื อกเขาแอลป์ นั้นมี หิ มะปกคลุ มอยู ต่ ลอดปี จึ งท าให้
สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่ คื อจุดดึงดูงให้ผูค้ น
จากทัว่ โลกหลัง่ ไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู ่เ มื อ งดูไ บ สหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ แอร์ไ ลน์ เที่ ยวบิ น ที่
EK092(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

คา่

วันที่หก
เช้า

เที่ยง

22.20 น.
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วันที่เจ็ด
06.25 น.
09.40 น.
18.55 น.

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372(บริ การ
อาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทัง้ นี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
กาหนดการเดินทาง

ราคา

พฤษภาคม

5-11 / 9-15 / 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563

39,900

มิถนุ ายน

18-24 / 25 มิ.ย.-1 ก.ค. 2563

39,900

กรกฎาคม

2-8 / 23-29 ก.ค. 2563

39,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั

**สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ชาระค่าวีซ่าโดยตรงกับศูนย์รบั ยื่นวีซ่า ตามตารางอัตราค่าบริการโดยประมาณตามด้านล่างนี้ **
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ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนี ยมวี ซา่ เชงเก้น (โดยประมาณ)
สาหรับประเภทท่องเที่ยว
ผูส้ มัครวีซ่าทาการชาระค่าธรรมเนี ยมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รบั ยื่ นวีซ่า ณ วันยื่นวีซ่า
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผูย้ ื่ นคาร้องจะได้รบั การปฏิเสธวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนี ยมวีซ่าขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจของหน่วยงานกงสุลและได้รบั การปรับปรุงเป็ น
ระยะ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ใช้เป็ นสกุลเงินบาทนัน้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนปั จจุบนั ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประเทศ
เยอรมัน
อิตาลี
่
ฝรังเศส
เนเธอร์แลนด์

ราคาผูใ้ หญ่
12 ปี ขึ้นไป
2,700
2,500
3,000
2,600

ราคาเด็ก
6-11 ปี
1,800
1,600
2,200
1,800

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า 6 ปี
550
400
970
520

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี

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

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700บาท
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เงื่อนไขในการจองทัวร์
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ีย่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับ บาดเจ็บที่ นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผู อ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วใน
กรณี เกิดเหตุฉุก เฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอิน
เท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
7.
กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู เ้ ดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง
1.
2.
3.
4.
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย(เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1.
แบบคาร้องขอวีซา่ เชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลง
ลายเซ็นต์ของผูส้ มัคร
2.
รุ ปถ่ายขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังขาว จานวน 2 รู ป
3.
หนังสื อเดิ นทางที่มีอายุคงเหลื ออย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันที่เดิ นทาง พร้อมสาเนา
หนังสื อเดินทาง จานวน 2 ชุด
4.
สาเนาบัตรประชาชน
5.
สาเนาทะเบียนบ้าน
6.
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ / ใบยื นยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง / ประกันภัยการเดินทาง
7.
ใบรับรองการทางานหรื อหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ทา่ นทางานอยู ่ โดยมีอายุไม่เกิน
1 เดื อนนับจากวันที่ออกเอกสาร
8.
กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษัทหรื อหนังสื อรับรองบริ ษัทฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีอายุ
ไม่เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออก
9.
สาหรับท่านที่ เกษี ยณอายุห รื อไม่ได้ป ระกอบธุ รกิจใดๆ ไม่จาเป็ นต้องเตรี ยมเอกสารในข้อนี้ หลักฐานทางการเงิ น
(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 6 หลัก) หนังสื อรับรอง
บัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวี
ซ่า และ บันทึ กรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดย
รายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่
กรณี ผูส้ มัครขอวีซา่ มีผูร้ ับรองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)

หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มา
ยื่ นคาร้องขอวีซา่ ของผูท้ ่ ีรับรองให้และระบุช่ ือของผูท้ ่ ีรับการรับรอง

บันทึกรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการอัพเดต
ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่

หลักฐานยื นยันความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ มัครและผูท้ ่ ีออกค่าใช้จา่ ยให้ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ สาเนาสูติบตั ร หรื อ
สาเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
กรณี เด็กที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
1.
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องระบุวา่ เด็กเดินทางไปกับใครด้วย (ใช้ตวั จริ ง)
2.
หนังสื อแสดงอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว (ใช้สาเนา)
3.
ต้องนาเอกสารเอกสารในข้อ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุ ลประทับตราครุ ฑ ที่ฝั่งซ้ายบน ถึงจะใช้ย่ ื นวีซา่ อิตาลีได้
หากไม่มีตราประทับศูนย์ท่ ีรับยื่ นวีซา่ จะไม่รับยื่ นและยื นยันยื่ นไม่ได้
หมายเหตุ
1.
ผู ท้ ่ ีสามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้ได้ตอ้ งเป็ น บิดา มารดา กันทางสายเลื อดเท่านั้น ผู ท้ ่ ีเป็ นญาติ ลุง ป้า น้า อา จะไม่
สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้
2.
สาหรับเอกสารที่ตอ้ งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่ นวีซา่ อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริ ษัทที่ได้รับรองเท่านั้น
เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น หากต้องการให้บริ ษัทช่วยดาเนิ นการให้มีคา่ ใช้จา่ ยใบละ 500 บาท
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** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น

