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ว ันแรก

สนามบินสุวรรณภูม ิ - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์

15.00 น.

ั้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad
พร ้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชน
Airways เจ ้าหน ้าทีค
่ อยให ้การต ้อนรับ และอานวยความสะดวก

18.05 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์ โดยเทีย
่ วบินที่ EY405
่ั
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชวโมง
55 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืมบนเครื
่
อ
่ งบิน **
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22.10 น.

เดินทางถึง สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์ ** เพือ
่ เปลียนเครื
่
อ
่ ง **

ว ันทีส
่ อง

สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์ - สนามบินมิลาโน ม ัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - อนุสาวรีย ์ ของกษ ัตริยว์ ค
ิ เตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
- อนุสาวรียล
์ ิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ - โรงละครปิ อ ัซซ่า เดลลา สกาลา - ประตูช ัยแห่งเมืองมิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส - เกาะเวนิส - ท่าเรือซานมาร์โค - สะพานถอน
หายใจ - ว ังดอดจ์ - จ ัตุร ัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค

02.45 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน ม ัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเทีย
่ วบินที่ EY081
่ั
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชวโมง
50 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืมบนเครื
่
อ
่ งบิน **

06.40 น.

เดินทางถึง สนามบินมิลาโน ม ัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท ้องถิน
่ ช ้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลั ง จากผ่านพิธี
การตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรแล ้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน (Milano) ประเทศอิตาลี เป็ นเมือ งหลัก ของแคว ้นลอมบาร์เ ดียและเป็ นเมือ ง
่ เมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คาว่า "Mid-lan"
สาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตัง้ อยูบ
่ ริเวณทีร่ าบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชือ
ื่ เสียงในด ้านแฟชั่นและศิลปะ ซึง่ มิลานถูกจัดให ้เป็ นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ก
ซึง่ หมายถึง อยูก
่ ลางทีร่ าบ เมืองมิลานมีชอ
ปารีส ลอนดอน และโรม
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารแห่ง เมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็ นมหาวิหารที่ม ีสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่
ยิง่ ใหญ่ด ้วยความสูง 157 เมตร และกว ้างถึง 92 เมตร ตัง้ อยูท
่ จ
ี่ ัตรุ ัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมิลาน เป็ น
มหาวิหารทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ เป็ นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า ทีต
่ งั ้ อยูท
่ น
ี่ ครรัฐวาติกันเท่านั น
้
่
นาท่านเดินทางสู แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็ ม มานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็ นศูนย์ก ารค ้าที่สวยงาม หรูหราและ
เก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ ของเมืองมิลาน ผ่านชม อนุสาวรีย ์ ของกษ ัตริยว์ ค
ิ เตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument)
่ ดังในยุคเรเนซองส์อก
ผู ้ริเริม
่ การรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข
์ องศิลปิ นชือ
ี 1 ท่าน คือ อนุสาวรียล
์ ิโอนาร์โด ดาร์วน
ิ
ซี่ (Leonado Davinci Monument) หันหน ้าไปทางโรงละครที่อ ยู่ใ นบริเ วณด ้านหน ้าของ ผ่านชม โรงละครปิ อ ัซซ่า เดลลา
สกาลา (Piazza Della Scala) หรือ โรงละครสกาล่าเก่าแก่ของเมือง ผ่านชม ประตูช ัยแห่งเมืองมิลาน (Porta Sempione)
ตัง้ ตระหง่านอยูก
่ ลางสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองมิลานแห่งนี้ ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี ค.ศ. 1888 มีเ นื้อ ที่โ ดยรวมทัง้ หมด 240 ไร่ และ
ตัง้ อยูใ่ นบริเวณศูนย์กลางทางประวัตศ
ิ าสตร์ของเมืองภายในเขตการปกครองที่ 1 อยูต
่ ด
ิ กับสวนของ ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้
(Castello Sforzesco) เป็ นปราสาทเก่าแก่หลายร ้อยปี อันเป็ นแหล่งรวมแกลลอรีแ
่ ละพิพธ
ิ ภัณฑ์ที่ม ีช ื่อ เสียงของเมือ งมิลาน อดีต
เคยเป็ นป้ อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ต่อมาเป็ นทีพ
่ านักของผู ้นาเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอร์ซา
(Sforza)

กลางว ัน

อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ฝั่ งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว ้นเวเนโต
่ มเกาะเล็กๆ จานวนมากเข ้าด ้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเ ทีย ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของประเทศอิตาลี เมืองเวนิสถูกสร ้างขึน
้ จากการเชือ
ของทะเลอาเดรียติก เป็ นเมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองทีใ่ ช ้คลองในการคมนาคมมากทีส
่ ด
ุ ของประเทศอิตาลี
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto Pier) เพือ
่ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส (Cruise to Venice)
สู่ เกาะเวนิส (Venice) หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองทีไ่ ม่เหมือนใคร โดยการคมนาคมทัง้ เมือ งใช ้เรือ
แทนรถ ใช ้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "เมืองแห่งสายนา้ หรือ ราชินแ
ี ห่งทะเลอาเดรียติก" มีเกาะน ้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ
่ มถึงกันกว่า 400 แห่ง เดินทางถึง ท่าเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) ศูนย์กลางของเกาะเวนิส นาท่าน เดิน
และมีสะพานเชือ
ชมความสวยงามโดยรอบ ของเมืองเวนิส ผ่านชม สะพาน ถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ทีม
่ เี รือ
่ งราวน่าสนใจในอดีต เมื่อ
่ ก
นักโทษทีเ่ ดินออกจากห ้องพิพากษาไปสูค
ุ จะได ้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้ สุดท ้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน ้าต่าง
่ มต่อกับ ผ่านชม ว ังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานทีพ
ทีส
่ ะพานนี้ ซึง่ เชือ
่ านักของเจ ้าผู ้ครองเมืองเวนิสในอดีต ซึง่ นักโทษ
่ ดังทีเ่ คยเดินผ่านสะพานนี้มาแล ้วคือ คาสโนว่านั่นเอง (รอบของการล่องเรืออาจเปลียนแปลงได้
ชือ
่
ตามความเหมาะสม กรณีไม่
สามารถล่องเรือได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ย ไม่วา
่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ให้ก ับท่านได้
ทุกกรณี เนือ
่ งจากเป็นการชาระล่วงหน้าก ับผูแ
้ ทนเรียบร้อยแล้วท งหมด
ั้
ท งนี
ั้ ท
้ างบริษท
ั จะคานึง ถึง ประโยชน์ข องลูกค้า
เป็นสาค ัญ)
นาท่านเดินทางสู่ จ ัตุร ัสซานมาร์โค (St. Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว ้ว่า "เป็นห้องน ง่ั เล่น ทีส
่ วยทีส
่ ุดในทวีป
ยุโ รป" จัตุรัส ถูก ล ้อมรอบด ้วยอาณาเขตอัน งดงาม รวมทั ้ง นาท่า น ถ่า ยรู ปเป็นทีร่ ะลึก กับ โบสถ์ซ านมาร์โ ค (St. Mark’s
Bacilica) ทีม
่ โี ดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ อิสระให ้ท่านได ้มีเวลาเดินเทีย
่ วชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย
้ สินค ้าของที่ระลึก เช่น เครื่อ งแก ้วมูราโน่ , หน ้ากากเวนิส หรือ เลือ กซือ
้ สินค ้าแฟชั่นชัน
้ นา หรือ นั่ ง จิบกาแฟในร ้าน Café
เลือ กซือ
้ โปรแกรมเสริมพิเศษ นั่งเรือกอนโดล่า เรือพืน
Florian ทีเ่ ปิ ดให ้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1720 หรือ เลือกซือ
้ เมืองของชาวเวนิส ล่องชม
ความสวยงามโดยรอบของเกาะเวนิส (ย ังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดลา ราคาขึน
้ อยู่ก ับขนาด ชนิดของเรือ และ แต่ละช่วงว ัน
ราคาอาจมีการเปลียนแปลงได้
่
กรุณาติดต่อห ัวหน้าท ัวร์ เพือ
่ ตรวจสอบรายละเอียดอีกครง)
ั้
เย็น

้ เมือง) พิเศษ !! เมนูสปาเก็ตตีห
บริการอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร (อาหารพืน
้ มึกดา

พ ักที่

Poppi Hotel, Venice Mestre, Italy หรือเทียบเท่า
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ว ันทีส
่ าม

เมืองเวนิส - เมืองปิ ซ่า - จตุร ัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม - หอพิธีเจิมนา้ มนต์ - มหาวิหารแห่งเมืองปิ ซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิ ซ่า
- เมืองฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร - จ ัตุร ัสเดลลาซิญญอเรีย - นา้ พุอนุสาวรียเ์ ทพเจ้าเนปจูน ิ ุสถือห ัวเมดูซา
่ - อนุสาวรียเ์ ดวิด - สะพานเวคคิโอ
อนุสาวรียว์ ีรบุรษ
ุ เปอร์ซอ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (Pisa) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 10 นาที) เมืองแห่งศิลปะที่สาคัญ ของประเทศอิตาลี เป็ น
เมืองเล็กๆอยูใ่ นแคว ้นตอสคานา ฝั่ งแม่น้าอาร์โน อยูท
่ างตะวันตกของเมือ งฟลอเร ้นซ์ และทางตะวันตกเฉี ยงเหนือ ของเมือ งเซียนา
ื่ เสียงและเป็ นทีร่ ู ้จัก ของนั ก ท่อ งเที่ยว
ด ้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม ้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ก็เป็ นเมืองทีม
่ ช
ี อ
ื่ เสียงไปทั่วโลก
เพราะเป็ นทีต
่ ัง้ ของสถาปั ตยกรรมอันสวยงามทีม
่ ช
ี อ
นาท่านเดินทางสู่ จ ัตุร ัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม (Piazza Dei Miracoli) หรือ จัตรุ ัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่
ประกอบด ้วยกลุม
่ อาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม
่ จาก นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ หอพิธเี จิมนา้ มนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใ หญ่
ทีส
่ ด
ุ ในประเทศอิตาลี นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองปิ ซ่า (Duomo di Pisa) อันยิง่ ใหญ่งดงามและ นาท่าน
ถ่ายรูป เป็ นทีร่ ะลึก กับ หอเอนแห่ง เมือ งปิ ซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็ นหอระฆั ง สูง ใหญ่ข องศาสนาคริส ต์นิก าย
โรมันคาทอลิกทีซ
่ งึ่ ตัง้ อยูท
่ จ
ี่ ัตรุ ัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม สร ้างด ้วยหินอ่อนสีขาว ซึง่ มีเอกลักษณ์โดดเด่นทีค
่ วามเอนเอียงของหอระฆัง
ซึง่ ยอดของหอระฆังนัน
้ ห่างจากแนวตัง้ ฉากของพืน
้ ไปประมาณ 3.9 เมตรเลยทีเดียว หอเอนเมืองปิ ซา หรือ ที่ม ีช ื่อ เป็ นภาษาอิตาลีว่า
Torre Pendente di Pisa ทีต
่ งั ้ อยูท
่ จ
ี่ ัตรุ ัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม นั ้ ได ้เริม
่ ก่อสร ้างขึน
้ ในปี ค.ศ. 1173 แต่เนื่องจากพืน
้ ดินใต ้บริเวณพืน
้ ที่
้ ที่ 3 ทาให ้การก่อสร ้างได ้หยุดชะงักลงไป จนต่อมาในปี
ของหอระฆังนัน
้ เป็ นพืน
้ ดินทีน
่ ม
ิ่ จนทาให ้ยุบตัวลงไปในช่วงของการก่อสร ้างชัน
ค.ศ. 1272 สถาปนิกจีโอแวนนี่ ดี สิโมน ได ้ดาเนินการสร ้างต่อโดยได ้มีการสร ้างให ้หอระฆังรัน
้ เอนกลับไปอีก ด ้านหนึ่ง เพื่อ ทาให ้เกิด
ความสมดุล แต่การก่อสร ้างในครัง้ นี้ก็ต ้องมีเหตุให ้หยุดชะงักลงอึกครัง้ เนื่องจากเกิดสงคราม จนถึงปี ค.ศ. 1319 จึง ได ้มีก ารก่อ สร ้าง
้ 177 ปี โดยสร ้างเป็ นหอระฆัง ของ
ต่ออีกครัง้ และได ้สร ้างแล ้วเสร็จในปี ค.ศ. 1372 รวมระยะเวลาทัง้ หมดทีใ่ ช ้ในการก่อสร ้างทั ง้ สิน
้ สูง 55.58 เมตร มีบันไดประมาณ 293 ขัน
ศาสนาคริสต์นก
ิ ายโรมันคาทอลิก รูปทรงกระบอกมีทงั ้ หมด 8 ชัน
้ โครงสร ้างโดยรวมทาจาก
หินอ่อนสีขาวสวยงาม มีความโดดเด่นด ้วยความเอียงจากพืน
้ ประมาณ 3.97 องศา โดยบริเวณยอดของหอระฆัง ห่างจากแนวตั ้ง ฉาก
ของพืน
้ ประมาณ 3.9 เมตร ได้ร ับการ ค ัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็นหนึง่ ในเจ็ดสิง่ มห ัศจรรย์ข องโลกยุค
กลางอีกด้วย (ย ังไม่รวม ค่าบ ัตรเข้าชมภายในมหาวิหาร และ ทาวเวอร์ (หอเอนแห่ง เมืองปิ ซ่า) ค่าบ ัตรเข้าชม ท่านละ
ประมาณ 20 ยูโร (EUR) หรือ คานวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 700 บาท (THB) ขึน
้ อยูก
่ ับประเภทของบ ัตร)

กลางว ัน

บริการกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

รหัสทัวร์ : THZ1-EY-EU-6FEB-17JUN20

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) เป็ นเมืองหลวงของแคว ้นทัศคานี เป็ น
มณฑลฟลอเรนซ์ใ นประเทศอิตาลี เมือ งที่ไ ด ้รับขนานนามว่าเป็ นเมือ งศูนย์ก ลางแห่ง ศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึง่ ล ้วนแล ้วแต่ม ี
โบราณสถานสาคัญ และมีทวิ ทัศน์ตามธรรมชาติทส
ี่ วยงาม ตัง้ อยูท
่ แ
ี่ ม่น้าอาร์โน เมืองฟลอเรนซ์เคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศอิตาลี
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1865 ถึงปี ค.ศ. 1870 ตระกูลทีม
่ อ
ี านาจในการปกครองอย่างยาวนานในเมืองฟลอเรนซ์คอ
ื ตระกูล Medici ผู ้ซึง่
่ ชอบในการสะสมผลงานของศิลปะและงานสถาปั ตยกรรม ฟลอเรนซ์จงึ เป็ นเมือ งที่ขน
มีความชืน
ึ้ ชื่อ ว่าเป็ นศูนย์ก ลางทางศิลปะและ
วัฒนธรรมมายาวนาน โดยในส่วนของใจกลางเมืองเก่าของเมืองฟลอเรนซ์ ได้ร ับการขึน
้ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1982 นอกจากศิลปะ สถาปั ตยกรรมอันวิจต
ิ รสวยงามและพิพธิ ภัณฑ์เกีย
่ วกับวิทยาศาสตร์
่ ในเรือ
ทีม
่ ค
ี วามสาคัญระดับโลกแล ้ว เมืองฟลอเรนซ์ยังโดดเด่นขึน
้ ชือ
่ งแฟชั่น มีแบรนด์ดังระดับ
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ ใหญ่ของมหาวิหาร
ทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด ้วยสถาปั ตยกรรมทีใ่ ช ้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได ้อย่างงดงาม
นาท่านเดินทางสู่ จ ัตุร ัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึง่ รายล ้อมไปด ้วยรูปปั ้นอันวิจต
ิ รสวยงาม อาทิเ ช่น นา้ พุ
ิ ุสถือห ัวเมดูซ่า (Perseus with the Head
อนุสาวรียเ์ ทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), อนุสาวรียว์ รี บุรุษเปอร์ซอ
ื่ เสียงของ ไมเคิล แองเจโล่
of Medusa), อนุสาวรียเ์ ดวิด (David Statue) ผลงานทีม
่ ช
ี อ
่
นาท่านเดินทางสู สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่ม ีร ้านขายทองและอัญ มณีอ ยู่ทัง้ สองข ้างสะพาน อิสระให ้ท่านชม
บรรยากาศและเลือกชมสินค ้า หรือ ของทีร่ ะลึกต่างๆมากมาย
เย็น

อิสระอาหารคา
่ ตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

พ ักที่

Villa Saulina Hotel, Florence, Italy หรือเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THZ1-EY-EU-6FEB-17JUN20

ว ันทีส
่ ี่

เมืองฟลอเรนซ์ - เมืองเลคซิโอ - เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท - เมืองโรม

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (Leccio) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ประเทศอิตาลี เพือ
่ เดินทางสู่ เลคซิโอ เดอะ มอลล์
้ สินค ้าแบรนด์เนมชัน
้ นามากมายของประเทศอิตาลีใ นราคาย่อ มเยา
เอาท์เล็ท (Leccio The Mall Outlets) ให ้ท่านอิสระเลือกซือ
อาทิเช่น Armani, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Tod’s, Valentino เป็ นต ้น

กลางว ัน

อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา

รหัสทัวร์ : THZ1-EY-EU-6FEB-17JUN20

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรม (Rome) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) เป็ นเมือ งหลวงและเมือ งที่ใ หญ่ที่สุดของ
แคว ้นลัตซีโย ประเทศอิตาลี ตัง้ อยูท
่ างตอนกลางของประเทศ เมืองโรมยังเป็ นที่ตัง้ ของนครรัฐวาติกัน ซึง่ เป็ นดินแดนที่ประทับของ
้ สุดยุคกลาง เมืองโรมได ้อยูภ
พระสันตะปาปาแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด ้วย หลังสิน
่ ายใต ้การปกครองของพระสันตะปาปา เช่น
่
สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ผู ้ซึงสร ้างสรรค์ให ้เมืองโรมกลายเป็ นหนึง่ ในศูนย์กลาง
ิ ปวิทยาในประเทศอิตาลีเช่นเดียวกับเมืองฟลอเรนซ์ ซึง่ ในยุคสมัยดังกล่าว ได ้มีการก่อสร ้างมหาวิหารเซนต์ส ปี เตอร์
ของสมัยฟื้ นฟูศล
บาซิลก
ิ าแบบที่ปรากฏในปั จจุบัน และมีเ กลันเจโล ได ้วาดภาพปูนเปี ยกป ระดับภายในโบสถ์น ้อยซิสทีน ศิลปิ นและสถาปนิก ที่ม ี
่ เสียงอย่างบรามันเต แบร์นน
ชือ
ิ ี และ ราฟาเอล ซึง่ พานักอยูใ่ นเมืองโรมเป็ นครัง้ คราว ได ้มีสว่ นช่วยสรางสรรค์สถาปั ตยกรรมแบบสมั ย
ิ ปวิทยาและแบบบารอกในเมืองโรมด ้วยเช่นกัน ทาให ้เมืองโรม เป็ นเมือ งที่ม ีความน่าสนใจทางด ้านสถาปั ตยกรรมที่สุดแห่ง
ฟื้ นฟูศล
หนึง่ ของโลก
เย็น

บริการอาหารคา
่ ณ ภ ัตตาคาร (อาหารจีน)

พ ักที่

Roma Domus Hotel Ponzano Romano, Rome, Italy หรือเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THZ1-EY-EU-6FEB-17JUN20

ว ันทีห
่ า้

เมืองโรม - นครร ัฐวาติก ัน - มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิล ิกา - วิหารแพนธีออน - กลุม
่ โรม ันฟอร ัม - สนามกีฬาโคลอส
เซียม - นา้ พุเทรวี - ย่านบ ันไดสเปน - สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิ อูมช
ิ โิ น เมืองโรม ประเทศอิตาลี - สนามบินอาบู ดาบี
เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
่ ะเลซึง่ น ้อยที่สุดใน
นาท่านเดินทางสู่ นครร ัฐวาติก ัน (Vatican) (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็ นนครรัฐทีไ่ ม่มท
ี างออกสูท
โลก ตัง้ อยูใ่ นเมืองโรม ประเทศอิตาลี เป็ นทีป
่ ระทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก ศูนย์กลาง
คือมหาวิหารนักบุญเปโตร หรือ มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า ซึง่ ออกแบบโดยมีเกลันเจโล การปกครองของนครรัฐวาติกั นเป็ น
้ พระชนม์ ได้ร ับการขึน
แบบอานาจเบ็ดเสร็จ คืออานาจตกอยูท
่ ส
ี่ มเด็จพระสันตะปาปาเพียงผู ้เดียว จะหมดวาระก็ตอ
่ เมือ
่ สิน
้ ทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1984
่ หาวิหารที่เ ป็ นรากฐาน
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า (St. Peter’s Basilica) หนึ่ง ในสีม
สาคัญของคริสตจักรโรมันคาทอลิคในเมืองโรม ประเทศอิตาลี ทีต
่ งั ้ อยูใ่ นเขตการปกครองของนครรัฐวาติกัน เป็ นสิง่ ก่อ สร ้างที่ใ หญ่
่ ว่าศักดิส
ิ ธิท
ทีส
่ ด
ุ ในนครรัฐวาติกัน และเป็ นมหาวิหารทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก เป็ นสถานทีท
่ ไี่ ด ้ชือ
์ ท
์ ส
ี่ ด
ุ แห่งหนึง่ ของคริสตจักรโรมันคาทอลิก
อีกด ้วย มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า (St. Peter’s Basilica) หรือ มีอ ีก ชื่อ ว่า มหาวิหาร นั ก บุญ เปโตร (Basilica Sancti Petri)
ิ ปวิทยาโบสถ์นั้นได ้มีสภาพทรุด
เดิมนัน
้ เป็ นโบสถ์ทถ
ี่ ก
ู สร ้างขึน
้ ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็ นรูปแบบบาซิลก
ิ า จนมาถึงในยุคฟื้ นฟูศล
โทรมเป็ นอย่างมากแล ้วจึงได ้มีการตัดสินใจสร ้างมหาวิหารขึน
้ มาใหม่ในรูปแบบเรเนซองซึง่ เป็ นโบสถ์ที่ใ หม่และมีขนาดใหญ่ก ว่าเดิม
่ องมหาวิหารเอกของเมืองโรมร่วมกับอีก สามวิหาร
มาก นอกจากนัน
้ แล ้วมหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า แห่งนี้นัน
้ ยังเป็ นหนึง่ ในสีข
อันได ้แก่ มหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเร, มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกาแพง และมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน อีกด ้วย (ย ังไม่รวม
ค่าบ ัตรเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ส บาซิลก
ิ า ท่า นละ ประมาณ 20 ยูโ ร (EUR) หรือค านวณเป็ นเงิน ไทย
ประมาณ 700 บาท บางกรณีมงี านสาค ัญ หรือ พิธก
ี ารสาค ัญต่างๆทางศาสนา อาจไม่สามารถเข้าชม หรือ เข้าใกล้ชิดก ับ
มหาวิหารฯได้ แต่ทางบริษ ัทจะพยายามนาท่านชมมหาวิหารให้ใกล้ชิดมากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะสามารถทาได้)

กลางว ัน

อิสระอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา
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นาท่าน เข้าชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) หรือวิหารแห่งดวงตาสวรรค์ ถูกสร ้างขึน
้ ตัง้ แต่ใ นสมัยก่อ นที่จะเริม
่ นั บคริส ต์ศัก ราช
ประมาณ 20 ปี ในยุคของจักรพรรดิ Marcus Agrippa โดยได ้ปรากฎการแกะสลัก M. Agrippa ไว ้ทีบ
่ ริเวณหน ้าบันของตัวอาคาร ด ้วย
การออกแบบและการก่อสร ้างทีย
่ อดเยีย
่ มจึงทาให ้วิหารแห่ง นี้นั้นนั บเป็ นสิง่ ก่อ สร ้างเดียวที่ก ่อ สร ้างมาตัง้ แต่สมัยยุคโรมันและยัง คง
่ ทีม
สภาพสมบูรณ์ไว ้ได ้มากทีส
่ ด
ุ ทีม
่ เี หลืออยู่ Pantheon นัน
้ เป็ นชือ
่ ค
ี วามหมายมาจาก All of God หรือ วิหารแห่ง เทพ ซึง่ เป็ นวิหารที่
สร ้างขึน
้ เพือ
่ บูชาเทพ แต่อก
ี นัยหนึง่ นัน
้ แปลได ้ว่าเป็ นทีเ่ ก็บศพ ซึง่ สถานทีแ
่ ห่งนี้ก็ได ้เป็ นทีเ่ ก็บศพของบุคคลสาคัญเช่นกันจึงยังไม่แน่
ชัดในวัตถุประสงค์ของการสร ้างวิหารแห่งนี้ขน
ึ้ มาเลยทีเดียว การออกแบบทีโ่ ดดเด่นของอาคารแห่งนี้นัน
้ เริม
่ มาตัง้ แต่ภายนอกอาคารที่
คุณจะสามารถมองเห็นเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ยักษ์วางเรียงทีด
่ ้านหน ้าอาคารเป็ นแนวยาว โดยเสาแต่ละต ้นนั ้นโดดเด่นด ้วยความที่
เป็ นเสาหินก ้อนเดียวทัง้ เสาโดยไม่ได ้มีการตัดต่อเลย วิหารแห่งนี้มองภายนอกทีด
่ ย
ู งิ่ ใหญ่สวยงามแล ้วกลับเทียบไม่ได ้กับภายในแม ้แต่
น ้อย เมือ
่ เข ้าไปบริเวณภายในวิหารคุณจะได ้พบกับความกว ้างขวางใหญ่โ ต ภายในวิหารนั ้นได ้รับการออกแบบให ้ไม่ม ีเ สาตรงกลาง
เอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของการออกแบบของวิหารแห่งนี้คอ
ื Oculus ซึง่ เป็ นช่องวงกลมขนาดใหญ่มเี ส ้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ฟุต ที่
อยูบ
่ ริเวณตรงกลางโดมโค ้งมนภายในตัวอาคาร ซึง่ เป็ นงานสถาปั ตยกรรมที่น่าทึง่ อย่างหนึ่ง ในวิหารแห่ง นี้ โดยบ ้างก็ว่าเป็ นดวงตา
่ มระหว่างพระเจ ้าและมนุษย์ (รอบของการเข้าชมอาจเปลียนแปลงได้
สวรรค์ทเี่ ชือ
่
ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชม
ได้ ไม่ว่ากรณีใ ดก็ ตาม ทางบริษ ท
ั ขอสงวนสิท ธิ์ไม่ส ามารถคืน ค่าใช้จา
่ ย ไม่ว่าส่วนใดส่ว นหนึง
่ ให้ก บ
ั ท่า นได้ทุ ก กรณี
เนือ
่ งจากเป็นการชาระล่วงหน้าก ับผูแทนเรี
้
ยบร้อยแล้วทงหมด
ั้
ทงนี
ั้ ท
้ างบริษ ัทจะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสาค ัญ)
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ กลุม
่ โรม ันฟอร ัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด ้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของ
อาณาจักรโรมัน ทีส
่ ะท ้อนให ้เห็นความเจริญรุง่ เรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปี ทีผ
่ า่ นมา
ื่ เสียงมากที่สุดของเมือ ง
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) หนึง่ ในสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วทีม
่ ช
ี อ
โรมประเทศอิตาลี เป็ นสนามกีฬากลางแจ ้งโบราณขนาดใหญ่ยักษ์ ใจกลางเมือง ทีน
่ อกจากจะเคยเป็ นสนามประลองอันทรงเกียรติที่
่
โหดเหีย
้ มแล ้ว ย ังได้ร ับการค ัดเลือกจากองค์กร New 7 Wonders ให้เป็นหนึง่ ในเจ็ดสิงมห
ัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อก
ี ด้วย
่ นแห่งจักวรรดิโรมัน และได ้สร ้างแล ้วเสร็ จในสมัยจัก รพรรดิ
สนามกีฬาโบราณขนาดใหญ่แห่งนี้ถก
ู สร ้างขึน
้ ในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซีย
ไททัสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือราวๆ ปี ค.ศ. 80 โดยมีลักษณะเป็ นอัฒจันทร์รูปวงกลมที่ก ่อ ด ้วยอิฐและหินทรายที่ม ีเ ส ้นรอบวง
ประมาณ 527 เมตร สูงประมาณ 57 เมตร และสามารถบรรจุคนได ้มากถึงประมาณ 50,000 คน สาหรับการออกแบบสนามกีฬาโคลอส
เซียมแห่งนี้นัน
้ จัดได ้ว่าได ้รับการออกแบบทีช
่ าญฉลาดมาก โดยได ้มีการออกแบบให ้ผู ้ชมได ้รู ้สึกใกล ้ชิดกับนั ก กีฬาด ้วยการออกแบบ
ในส่วนของสนามกีฬาให ้เป็ นรูปครึง่ วงกลม นอกจากนัน
้ ยังมีการออกแบบทางระบายน้าทีด
่ เี พือ
่ ป้ องกันน้าขังในสนามหากเกิดฝนตกอัน
เป็ นต ้นแบบของการออกแบบสนามกีฬาอืน
่ ๆ ทัว่ โลกในปั จจุบันอีกด ้วย
นาท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก กับ นา้ พุเทรวี (Trevi Fountain) เป็ นน้าพุประติมากรรมของเทพนิยายกรีกแบบบาร็อค ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน
เมืองโรม มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว ้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต) มีตานานเล่าว่า หากหันหลัง แล ้วโยนเหรียญลงน้ าพุเ ทรวี
แล ้วอธิษฐานให ้ได ้กลับมาเมืองโรมอีกครัง้ ก็จะสมหวัง
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้ นาสุดหรู ไม่ว่าจะเป็ นสินค ้าแบรนด์เ นมชัน
้ นาต่างๆ
นาท่านเดินทางสู่ ย่านบ ันไดสเปน (Piazza di Spagna) เป็ นแหล่งแฟชั่นชัน
มากมาย รวมถึงร ้านอาหาร ร ้านขนม ร ้านกาแฟ ร ้านไอศครีม ให ้ท่านได ้เลือ กสรรค์ และยัง เป็ นแหล่ง นั ดพบยอดนิยมที่สุดของชาว
อิตาเลีย
่ นอีกด ้วย
เย็น

อิสระอาหารคา
่ ตามอ ัธยาศ ัย โดยมีห ัวหน้าท ัวร์ให้คาแนะนา
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเลโอนาร์โดดาวินชี ฟิ อูมช
ิ โิ น เมืองโรม ประเทศอิตาลี
้ สินค ้าในร ้านค ้าปลอดภาษี หรือ ร ้านอาหาร
เพือ
่ ให ้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซือ

22.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เทีย
่ วบิน
ที่ EY084
่ั
** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชวโมง
50 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืมบนเครื
่
อ
่ งบิน **

ว ันทีหก
่

สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์ - สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

07.05 น.

เดินทางถึง สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหร ัฐอาหร ับเอมิเรตส์ ** เพือ
่ เปลียนเครื
่
อ
่ ง **

08.50 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เทีย
่ วบินที่ EY408
่ั
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชวโมง
10 นาที บริการอาหารและเครือ
่ งดืมบนเครื
่
อ
่ งบิน **

18.05 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
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อ ัตราค่าบริการ
ราคาท ัวร์
ห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาพ ักเดีย
่ วเพิม
่

ราคาท ัวร์ไม่รวม
ตว๋ ั เครือ
่ งบิน

06FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10
07FEB EY081 AUH-MXP 02.45-06.40
10FEB EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1
11FEB EY408 AUH-BKK 08.50-18.05

32,999

7,999

22,999

04 - 09 มีนาคม 2563

04MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10
05MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40
08MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1
09MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05

33,999

7,999

23,999

11 - 16 มีนาคม 2563

11MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10
12MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40
15MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1
16MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05

33,999

7,999

23,999

18 - 23 มีนาคม 2563

18MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10
19MAR EY081 AUH-MXP 02.45-06.40
22MAR EY084 FCO-AUH 22.00-07.05+1
23MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05

33,999

7,999

23,999

10APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
11APR EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
14APR EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
15APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

45,999

9,999

35,999

11APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
12APR EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
15APR EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
16APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

45,999

9,999

35,999

30APR EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
01MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
04MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
05MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

36,999

8,999

26,999

กาหนดการเดินทาง
06 - 11 กุมภาพ ันธ์ 2563
(08 ก.พ. ว ันมาฆบูชา / 10 ก.พ. ว ันหยุดชดเชย)

10 - 15 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. ว ันสงกรานต์)

11 - 16 เมษายน 2563
(13 14 15 เม.ย. ว ันสงกรานต์)

30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2563
(01 พ.ค. ว ันแรงงาน / 04 พ.ค. ว ันฉัตรมงคล)

รายละเอียดเทีย
่ วบิน
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01MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
02MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
05MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
06MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

36,999

8,999

26,999

06MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
07MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
10MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
11MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

35,999

8,999

25,999

20 - 25 พฤษภาคม 2563

20MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
21MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
24MAY EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
25MAY EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

34,999

7,999

24,999

28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2563

28MAY EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
29MAY EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
01JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
02JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

34,999

7,999

24,999

03JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
04JUN EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
07JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
08JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

35,999

7,999

25,999

17JUN EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
18JUN EY081 AUH-MXP 02.20-06.50
21JUN EY084 FCO-AUH 22.00-06.05+1
22JUN EY408 AUH-BKK 08.45-18.25

35,999

7,999

25,999

01 - 06 พฤษภาคม 2563
(01 พ.ค. ว ันแรงงาน / 04 พ.ค. ว ันฉัตรมงคล / 06
พ.ค. ว ันวิสาขาบูชา)

06 - 11 พฤษภาคม 2563
(06 พ.ค. ว ันวิสาขาบูชา)

03 - 08 มิถน
ุ ายน 2563
(03 มิ.ย. ว ันเฉลิมฯพระราชิน ี)

17 - 22 มิถน
ุ ายน 2563

** อ ัตราค่าบริการ สาหร ับเด็กอายุไม่ถ ึง 2 ขวบ ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท **
** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทงหมด
ั้
ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คานวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,100 บาท
(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็ กอายุไม่ถ ึง 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ั้ ท่
้ านสามารถให้มากกว่านีได้
้ ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **
่ ท่องเทียว
** อ ัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน
่ วีซา
่ ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท
่ แบบหมูค
สาหร ับการยืนวี
่ ซา
่ ณะ จาเป็นต้องนาส่งหน ังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพือ
่ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 ว ันทาการ (บางกรณี
ส่วนใหญ่ อาจไม่รวมว ันเสาร์ - อาทิตย์ ทงนี
ั้ ขึ
้ น
้ อยูก
่ ับจานวนของผูส
้ ม ัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาด ังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้
หน ังสือเดินทางเพือ
่ เดินทางได้ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพิจารณา) หากจาเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผล
การสม ัครของท่าน และ ส่งหน ังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 ว ันทาการ เป็นอย่างน้อย ในลาด ับต่อไป จากนนระยะเวลาคงเหลือก่
ั้
อนว ัน
เดินทางไม่เพียงพอสาหร ับยืน
่ วีซา่ ครงใหม่
ั้
การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงือ
่ นไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษ ัทดาเนินการขอวี
่ ด้วยตนเอง และท่านได้ร ับวีซา
่ เรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถ
ซ่าให้ รวมไปถึง กรณีทท
ี่ า่ นขอเอกสารจากทางบริษ ัทไปเพือ
่ ดาเนินการขอวีซา
ยกเลิกท ัวร์ได้ทก
ุ กรณี ไม่วา
่ ระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 ว ัน ก็ตาม **
** หากท่านทีต
่ ้องออกบ ัตรโดยสารภายในประเทศ (ตว๋ ั เครืองบิ
่
น , รถท ัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ก
ุ ครงก่
ั้ อนทาการออกบ ัตร
โดยสารเนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท
่
หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** อ ัตราค่าบริการนี้ จาเป็นต้องมีผูเ้ ดินทาง จานวน 25 ท่าน ขึนไป
้
ในแต่ละคณะ กรณีทมีผู
ี่ เ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก
่ าหนด ทางบริษ ัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือนการเดิ
่
นทาง หรือเปลีย
่ นแปลงอ ัตราค่าบริการ (ปร ับราคาเพิมขึ
่ น
้ เพือ
่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
**
้ ใดมือหนึ
้
** กรณีผูเ้ ดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถร ับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกาหนด ไม่วา
่ เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไม่วา
่ มือ
ง่
้ อาหาร เนือ
ทางบริษ ัทขอให้ทา่ นผูเ้ ดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนต ัวของท่านมาเพิมเติ
่
มขณะมือ
่ งจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจาก ัดเรือ
่ ง
ของว ัตถุดบ
ิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจ ัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว ผ ัดผ ัก ข้าวผ ัด และ บะหมีกึ
่ ง่ สาเร็จรูป เท่านน
ั้ กรณีทท่
ี่ านมีความ
่
ั
ประสงค์ทจ
ี่ ะสงเมนูนอกเหนือข้างต้น ผูเ้ ดินทางจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมในส่วนนีด
้ ว้ ยตนเอง **
** ร้านค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมทีส
่ ถานทีด
่ ังกล่าวตรงก ับว ันอาทิตย์ ทาง
บริษ ัทอาจจาเป็นต้องปร ับเปลียนโปรแกรมได้
่
ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถปร ับเปลีย
่ นได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวน
่
สิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ย หรือ ชดเชยสิงใดเป
็ นการทดแทนได้ทก
ุ กรณี เนือ
่ งจากเงือ
่ นไขของบ ัตรโดยสาร และ ช่วงว ันเดินทางทีจ
่ ะต้อง
เป็นไปตามกาหนดการเท่านน
ั้ **
** การเดินทางท่องเทีย
่ วในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จาเป็นจะต้องเดินเท้าเพือ
่ เข้าถึงสถานทีบ
่ างจุด และ อาจเป็นระยะทางทีค
่ อ
่ นข้างไกลจากจุด
ทีร่ ถสามารถจอดได้ ขอให้ทก
ุ ท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าทีส
่ ามารถเดินได้สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อมสาหร ับการเดินทาง
เพือ
่ ประโยชน์สง
ู สุดของผูเ้ ดินทางเอง รวมถึงผูเ้ ดินทางสูงอายุ และ ผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้รถเข็น ท่านจาเป็นจะต้องมีผูร้ ว
่ มเดินทางด้วย เพือ
่ คอย
ดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานทีบางจุ
่
ด ท่านอาจไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ย หรือ
่
ชดเชยสิงใดเป
็ นการทดแทนได้ทุกกรณี **

ึ ษารายละเอียด ทงหมดก่
** ทางบริษ ัทขอความกรุณาให้ทา่ นศก
ั้
อนทาการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบินไป-กลับ พร ้อมคณะ ชัน
่ น เปลีย
่ นวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได ้
 ค่าภาษี น้ามัน ภาษี สนามบินทุกแห่งทีม
่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบินได ้
้ โดยมีน้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิน
้ ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิน
้ 7 ก.ก. 1 ชิน
้ รวม 30 ก.ก.)
ท่านละ 2 ชิน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)

รหัสทัวร์ : THZ1-EY-EU-6FEB-17JUN20
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับมาตราฐานตามทีร่ ายการระบุ (พักห ้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห ้อง กรณีทโี่ รงแรมมีห ้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีม ีง านเท
รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืน
่ ๆ ทีท
่ าให ้โรงแรมตามรายการที่ระบุเ ต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมือ ง
ใกล ้เคียงแทนโดยอ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
้ จงไว ้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก หรือ ผ่านชม ทัง้ นี้ ขน
 ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ
ึ้ อยู่กับ ความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้
 ค่าอาหารตามทีร่ ายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นได ้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
้ ประกันเพิม
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือ
่ เพือ
่ คุ ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อ
เจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เ น็ ต ค่าซัก รีด มินิบาร์ใ นห ้อง
รวมถึงค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ เพิม
่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริก ารจากหั วหน ้าทัวร์ก ่อ น
การใช ้บริการทุกครัง้ )
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทงหมด
ั้
ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ คานวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็ก
อายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ั้ ท
้ า
่ นสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของท่าน
่ ท่องเทียว
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืนวี
่ ซา
่ ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน
้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลียนเงิ
่
นตรา และ ธรรม
่ และค่าบริการส่วนนีขอความกรุ
เนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซา
้
ณาลูกค้าผูเดิ
้ นทางถือไปจ่ายในว ันทีย
่ นเอกสาร
ื่
สแกนนิว้
ก ับเจ้าหน้าทีของบริษ
่
ัท โดยทางบริษ ัทจะมีเจ้าหน้าทีไ่ ปดูแล และ อานวยความสะดวกในว ันนน)
ั้

เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.

2.

3.

นักท่องเทีย
่ ว กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 ว ัน ก่อนการเดิน ทาง พร้อมชาระเงิน ม ัดจา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 ว ัน
หล ังจากว ันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทาจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน
้ โดยระบบจะยกเลิก อัตโนมัต ิ
ทันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินมัดจาตามเวลาทีก
่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต ้องเช็ คที่ว่างและทาจอง
เข ้ามาใหม่อก
ี ครัง้ กรณีทค
ี่ ณะเต็ม มีควิ รอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใ นการให ้สิทธิ์ลูก ค ้ารายถัดไป เป็ นไปตามระบบ ตามวัน และ
เวลา ทีท
่ ารายการจองเข ้ามาตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทน
ี่ ั่งราคาพิเศษจานวนจากัด
นักท่องเทีย
่ ว กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมด ครบ 100% ก่อนว ันเดินทางอย่างน้อย 30 ว ัน กรณีนัก ท่อ งเที่ยวหรือ เอเย่นต์ไม่ช าระเงิน
หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั้ กรณีทอ
ี่ ยู่
่
ัมภาษณ์
่
ในช่วงรอผลการอนุม ัติวซ
ี า รอน ัดส
วซ
ี า ทีท
่ าให ้ทางบริษัทไม่ได ้รับเงินตามเวลาที่ก าหนดไม่ว่ากรณีใ ดๆก็ตาม คือ ก่อ นวันเดินทาง
อย่างน ้อย 30 วัน ให ้ถือว่านักท่องเทีย
่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัน
้ ๆทันที
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดัง นี้ วันจันทร์ ถึง ศุก ร์ เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นัน
้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท

เงือ
่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
่ ในเอกสารการ
กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง การเดินทาง นักท่องเทีย
่ วหรือ เอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
จอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาทีบ
่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ ลงนามในเอกสารแจ ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์
้
อักษรเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
่ ในเอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่
2.
กรณีนักท่องเทีย
่ ว ต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ (ผู ้มีรายชือ
บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ
่ ลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจประกอบ (กรณีดาเนินการแทนผู ้เดินทาง) พร ้อม
หลักฐาน ได ้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆทัง้ หมด พาสปอร์ตหน ้าแรกของผู ้เดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของผู ้รับมอบ
อานาจ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต
่ ้องการให ้นาเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 แจ้งยกเลิก 45 ว ัน ขึน
้ ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จา่ ยทงหมด
ั้
** กรณีว ันเดินทางตรงก ับช่วงว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ไม่วา
่ ว ันใดว ันหนึง่
ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 55 ว ัน **
2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 ว ัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีทม
ี่ ค
ี า
่ ใช้จา่ ยตามจริงมากกว่ากาหนด ทาง
บริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพิม
่ ทีเ่ กิดขึน
้ จริงทงหมด
ั้
**
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าใช้จา่ ยทงหมด
ั้
** ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีไ่ ด ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช
่ าระแล ้วเนื่อ งจากการจัดเตรียม การจัดการนาเที่ย วให ้แก่นัก ท่อ งเที่ยว เช่น การ
สารองทีน
่ ั่งตั๋วเครือ
่ งบิน การจองทีพ
่ ัก เป็ นต ้น **
้ ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย
3.
การเดินทางทีต
่ ้องการันตีมัดจาหรือซือ
่ วบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
4.
สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต ้องมีผู ้เดินทางจานวน 20 ท่าน ขึน
้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้เดินทางไม่ถงึ ตามจานวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการยกเลิก เลือ
่ น หรือ เปลีย
่ นแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ให ้คณะได ้ออกเดินทาง ตามความต ้องการ) โดยทางบริษัท
จะแจ ้งให ้กับนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศทีไ่ ม่มวี ซ
ี า่ และ อย่างน ้อย 21 วัน ก่อ นการ
เดินทางสาหรับประเทศทีม
่ วี ซ
ี า่ แต่หากทางนักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ทก
ุ ท่านยินดีทจ
ี่ ะชาระค่าบริการเพิม
่ จากการทีม
่ น
ี ักท่องเที่ย วร่วมเดินทางน ้อย
กว่าทีท
่ างบริษัทกาหนดเพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี่ ะให ้บริการและดาเนินการต่อไป
5.
ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าดาเนินการยืน
่ วีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าทัวร์ทล
ี่ ก
ู ค ้าชาระมาแล ้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเว ้นในกรณีที่วีซา่
ไม่ผา่ นการอนุมัตจ
ิ ากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช ้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน
้ จริงทัง้ หมด โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ กรณีออก
บัตรโดยสารเรียบร ้อยแล ้ว บางสายการบิน อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่ง ได ้ และ หากสามารถคืนได ้ (Refunds) จา
เป็ นไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช ้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็ นอย่างน ้อย
1.
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6.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดัง นี้ วันจันทร์ ถึง ศุก ร์ เวลา 9.00 น. 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรี่ ัฐบาลประกาศในปี นั ้นๆถือ ว่าเป็ นวันหยุดทาการ
ของทางบริษัท

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ โรงแรมทีพ
่ ัก ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแผนผังห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให ้ห ้องพักแบบห ้องเดีย
่ ว (Single) , ห ้องพักคูแ
่ บบ 2 ท่าน (Twin/Double)
้
และ ห ้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตด
ิ กัน หรือ อยูค
่ นละชันกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มห
ี ้องพัก
แบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ ้าต ้องการเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะต ้องเป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็ นต ้องแยกห ้องพัก เป็ น ห ้องคู่ 1
ห ้อง (Twin/Double) และ ห ้องเดีย
่ ว 1 ห ้อง (Single) ไม่วา่ กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็ บค่าบริก ารเพิม
่ ตามจริง ที่เ กิดขึน
้ จาก
นักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ
่ งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ า่
กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึน
้ มากกว่ากาหนด หรือห ้องพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยน
หรือย ้ายทีพ
่ ักเป็ นเมืองใกล ้เคียงเป็ นการทดแทน
โรงแรมในยุโรปทีม
่ ล
ี ักษณะเป็ นอาคารแบบดัง้ เดิม (Traditional Building) ห ้องทีเ่ ป็ นห ้องเดีย
่ วอาจเป็ นห ้องทีม
่ ข
ี นาดกะทัดรัต และไม่ม ีอ ่างอาบน้ า
ซึง่ ขึน
้ อยูก
่ ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน
้ ๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ การยืน
่ คาร้องขอวีซ่า ทีท
่ า่ นควรทราบ
่ เพือ
ผูส
้ ม ัครทุกท่าน จาเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยน
ื่ ร ับคาร้องขอวีซา
่ สแกนลายนิว้ มือทุกท่าน
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทาการเป็ นอย่างน ้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบางกรณี) ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับจานวน
ของผู ้สมัครในแต่ละช่วงเป็ นสาคัญ
3.
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยืน
่ วีซา่ แบบหมูค
่ ณะ โดยทางแผนกวีซา่ จะเป็ นผู ้ได ้รับกาหนดการนั ดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือ ศูนย์
รับคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้ หากท่านไม่สะดวกมาดาเนินการยืน
่ วีซา่ วันใดบ ้าง รวมไปถึงมีความจาเป็ นต ้องใช ้หนังสือเดินทางเพือ
่ กิจธุระส่วนตัวของท่าน
่
่
่
่
ในช่วงใดบ ้าง ซึงอาจจะอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซา หรือ ซึงอาจทาให ้ให ้มีผลต่อการพิจารณาวีซา (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ใ นระหว่างการ
พิจารณาทีส
่ ถานทูต) ท่านจาเป็ นจะต ้องแจ ้งล่วงหน ้าก่อน ตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนการจอง หรือ ก่อนชาระเงินมัดจา พร ้อมแจ ้งวัน และ เวลาที่ท่านสะดวกจะ
ยืน
่ วีซา่ มาก่อน แผนกวีซา่ จะประสานงานให ้อีกครัง้ หากมีควิ ยืน
่ ว่างช่วงทีท
่ า่ นสะดวก แผนกวีซา่ จะดาเนินการให ้ดีทส
ี่ ด
ุ ทีจ
่ ะช่วยอานวยความสะดวก
้
ให ้ท่านเป็ นกรณีพเิ ศษ แต่ทงั ้ นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิ ศษต่างๆ จาเป็ นต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม ท่านสามารถเลือกซือ
3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายทีเ่ ร็วขึน
้ หรือ สามารถเลือกเวลาได ้มากขึน
้
3.2 การยืน
่ แบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช ้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ
่ แบบเดิมทงหมด
** การบริการพิเศษนีย
้ ังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซา
ั้
**
้ บริการพิเศษนี้ได ้ ได ้แก่ อ ังกฤษ อิตาลี ฝรงเศส
ประเทศทีท
่ า่ นสามารถเลือกซือ
่ั
สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านัน
้
** สาหร ับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบก ับเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษอีกครงั้ อาจมีการเปลีย
่ นแปลง
**
4.
กรณีทท
ี่ า่ นไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร ้อมคณะได ้ จาเป็ นต ้องยืน
่ ก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต ้องใช ้หนั ง สือ เดินทางในช่วงที่ทางบริษัทจะเริม
่ ดาเนินการ
จัดเตรียมเอกสารเพือ
่ ขอยืน
่ วีซา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน ก่อนเดินทางเป็ นอย่างน ้อย หรือ อาจเร็วกว่านัน
้ ) และหากเกิดค่าใช ้จ่ายไม่ว่ากรณีใ ดๆก็
ตาม ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายที่เ กิดขึน
้ ตามจริง ทัง้ หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่อ งบิน (ตั๋ ว) จะต ้องออกก่อ นก าหนด แต่วีซา่ ยัง ไม่
ดาเนินการ หรือ วีซา่ ยังไม่ได ้รับการอนุมัต ิ (อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านดาเนินการยืน
่ วีซา่ หลังคณะ และหรือ กรณีที่ท่านต ้องการยื่น
ก่อนคณะ แต่คณะทีท
่ า่ นเดินทาง ยังไม่ปิด อยูร่ ะหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิ รม
์ ออกเดินทาง หากสถานทูตต ้องการขอหลักฐานการพานักในประเทศ
ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย
่ วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจาเป็ นต ้องดาเนินการ
ด ้วยตนเอง และหากท ้ายทีส
่ ด
ุ คณะไม่สามารถเดินทางได ้ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถชดเชยค่าเสียหายให ้กับท่านไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึง่ ทุกกรณี
5.
มาตราฐานการพิจารณาวีซา่ แบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทาการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยู่กับจานวนผู ้สมัครในช่วงนั ้นๆ ซึง่ หากอยู่
ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย
่ ว ทีม
่ ผ
ี ู ้สมัครเป็ นจานวนมาก อาจต ้องใช ้ระยะเวลามากกว่าปกติ)
6.
หลังจากทีผ
่ ู ้สมัครได ้ทาการยืน
่ ขอวีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว ทางสถานทูตไม่อนุญ าตให ้ผู ้สมัครทาการยืม หนั ง สือ เดินทางจากสถานทูตออกมาใช ้ระหว่าง
้ ดัง นั ้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช ้เล่ม ฯเพื่อ เดินทาง กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าที่เ ป็ นกรณีพเิ ศษ เพื่อ
ขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
วางแผนล่วงหน ้า กรณีทต
ี่ ้องการใช ้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทาให ้ต ้องร ้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน
้ ตอนการพิจารณาวีซา่ อาจทา
ให ้สถานทูตปฏิเ สธวีซา่ และ ท่านจาเป็ นต ้องสมัครเข ้าไปใหม่ นั่ นหมายถึง จะต ้องช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริก ารใหม่ทัง้ หมด โดยคานึง ถึง
ระยะเวลาทีเ่ หลือก่อนเดินทางสาหรับการพิจารณาเป็ นสาคัญก่อนดาเนินการ
7.
กรณีทา่ น มีวซ
ี า่ เชงเก ้นชนิดเข ้าออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ทีย
่ ังไม่หมดอายุ ไม่ชารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุม
่ ประเทศเชงเก ้
นเพียงพอ และใช ้เข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นตามวัตถุประสงค์ทวี่ ซ
ี า่ เชงเก ้นฉบับนัน
้ ๆออก และต ้องการใช ้เดินทางท่องเทีย
่ วกับคณะนี้ สามารถใช ้ได ้
หากวีซา่ นัน
้ ถูกใช ้มาแล ้วตามเงื่อนไขของกลุม
่ เชงเก ้น คือ วีซา่ ออกจากประเทศใด จะต ้องพานักประเทศนั ้นๆมากที่สุด มาก่อ นแล ้วอย่างน ้อยหนึ่ง
ครัง้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค ้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใ นการไม่รับผิดชอบเกี่ย วกับ ความเสียหาย และ ค่าใช ้จ่ายที่จะ
เกิดขึน
้ ในทุกกรณี เช่น กรณีถก
ู ปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง
8.
กรณีทท
ี่ า่ นมีวซ
ี า่ ประเทศปลายทางทีส
่ ามารถเข ้าออกได ้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จาเป็ นจะต ้องเป็ นวีซา่ ชนิดท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ โดยจะต ้องอยูใ่ น
หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบน
ั ทีม
่ อ
ี ายุคงเหลืออย่างน ้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซา่ ชนิดทีอ
่ นุมัตโิ ดยระบุวันทีส
่ ามารถพานักในประเทศเชง
เก ้น จะต ้องไม่เกินกว่ากาหนดทีอ
่ นุมต
ั ใิ นหน ้าวีซา่ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ ับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหน ้าวีซา่ และหน ้าทีม
่ ก
ี ารประทับตราเข ้าประเทศ
มาแล ้วให ้กับเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเพือ
่ ความถูกต ้อง หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและลูกค ้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบ
เกีย
่ วกับความเสียหาย และ ค่าใช ้จ่ายที่จะเกิดขึน
้ ในทุก กรณี เช่น เคาท์เ ตอร์สายการบินไม่อ นุญ าตให ้เช็คอินได ้เนื่ อ งจากอายุหนั ง สือ เดินทาง
คงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถก
ู ปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็ นต ้น
9.
การบิดเบือนข ้อเท็จจริงหรือให ้ข ้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูก ระงั บมิใ ห ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุ่ม เชงเก ้นเป็ นการถาวร ในกรณี ถูก ปฏิเ สธวีซา่
สถานทูตฯ ไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข ้อเท็จจริงหรือให ้ข ้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก ้นเป็ นการถาวร ในกรณีถก
ู ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไม่มน
ี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให ้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล ้ว ซึง่ ขอให ้ท่านให ้ความร่วมมือในส่วนนี้เพือ
่ ให ้การยื่นคาร ้องในครัง้
ต่อๆไปสะดวกมากขึน
้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีส
่ ถานทูตเป็ นสาคัญ
1.
2.
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11.
12.

13.

14.

้ เพราะ
การทีว่ ซ
ี า่ จะออกให ้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กวี่ ัน เราไม่สามารถฟ้ องร ้องหรือเรียกร ้องค่าเสียหายใดๆได ้ทัง้ สิน
เนื่องจากมีเอกสิทธิท
์ างการทูตคุ ้มครองอยู่
เกีย
่ วก ับเอกสารทางราชการทีจ
่ าเป็นต้องแปล เช่น หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศทีอ
่ อกจากสาน ักงานเขต หรือ อาเภอ
ทีอ
่ าศ ัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบด
ิ าและมารดา หย่าร้าง , ใบสาค ัญการหย่า กรณีศูน ย์ร ับยืน
่ คาร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูต ต้องการ
เอกสารทีแ
่ ปลเรียบร้อย จาเป็นจะต้องได้ร ับการร ับรอง (มีตราประท ับ) จากกรมการกงสุลเท่านน
ั้ ซึง่ จะมีคา
่ ใช้จา่ ยเพิม
่ ฉบ ับละ ประมาณ
1,000-1,500 บาท กรณีน ี้ จาเป็นทีส
่ ุด สาหร ับเด็ กทีอ
่ ายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดิน ทางก ับ มารดาและบิดา (เช่น เดิน ทางก ับ
มารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้ ลูกค้าจาเป็นต้องร ับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิท ธิไ
์ ม่สามารถ
ชาระค่าใช้จา่ ยในส่วนนีใ้ ห้ทา
่ นได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จาเป็นต้องมีตราประท ับ) ทางบริษท
ั ยิน ดีอานวยความสะดวก
แปลให้ทา
่ นได้ตามปกติ
้ ตั๋วเครือ
กรณีลก
ู ค ้าทีจ
่ องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ
่ งบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ
่ งบินแยกเอง) ท่านจาเป็ นจะต ้องเตรียมหลักฐานการจอง
ตั๋วเครือ
่ งบิน โรงแรมทีน
่ อกเหนือจากคณะ ทีท
่ า่ นพานั กก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางให ้ครอบคลุมวันทีท
่ า่ นเดินทาง ไป และ กลับ เพือ
่
ใช ้ในการประกอบการยืน
่ ขอวีซา่ ให ้ครบตามเงื่อนไข ด ้วยตนเองทุกกรณีไม่วา่ กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน
่ ขอวีซา่
ในคิวนัดหมายของคณะได ้ โดยท่านจาเป็ นจะต ้องยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซา่ แบบหมู่คณะ
ท่านจาเป็ นเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึง่ ด ้วยตนเองทัง้ หมดไม่วา่ กรณีได ้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ใ นวันนั ดหมายเพื่อ
ยืน
่ ขอวีซา่ ท่านไม่สามารถยืน
่ ขอได ้ ไม่วา่ กรณ๊ ใ ดก็ตาม ทาให ้ท่านต ้องยกเลิก การเดินทาง กระบวนการยกเลิก จะเป็ นไปตามเงื่อ นไขการยกเลิก
ทัง้ หมด
กรณีทท
ี่ า่ นมีแผนการเดินทางทีจ
่ ะเดินทางไปยังกลุม
่ ประเทศเชงเก ้นต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซา่ เชงเก ้นให ้ครอบคลุมวันเดินทาง
ในทริปสุดท ้าย ท่านจาเป็ นต ้องแจ ้งกับเจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้ทราบตัง้ แต่ขัน
้ ตอนการจองทัวร์ รวมไปถึงแผนกวีซา่ ทีช
่ ว่ ยอานวยความสะดวกให ้กับท่านอีก ครัง้
ก่อนตัง้ แต่ขัน
้ ตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครือ
่ งบิน จาเป็ นจะต ้องเรียบร ้อยโดยสมบูรณ์ตัง้ แต่ขัน
้ ตอนการขอเก็ บ
เอกสาร เพือ
่ เตรียมกรอกแบบฟอร์มให ้ถูกต ้อง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน
่ ขอวีซา่ ในคิวนั ดหมายของคณะได ้ โดย
ท่านจาเป็ นจะต ้องยอมรับเงื่อนไข (ข ้อ 3) และ หากมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน
่ ขอวีซา่ แบบหมู่คณะ ท่านจาเป็ นเป็ นจะต ้อง
ชาระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ด ้วยตนเองทัง้ หมดไม่วา่ กรณีได ้ก็ตาม รวมไปถึง กรณีที่ใ นวันนั ดหมายเพื่อ ยื่นขอวีซา่ ท่านไม่
สามารถยืน
่ ขอได ้ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ทาให ้ท่านต ้องยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทัง้ หมด

ข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับ สายการบิน ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.
2.
3.

เกีย
่ วกับทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็ นแบบหมูค
่ ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่ง บนเครื่อ งบินทุก กรณี
แต่ทางบริษัทจะพยายามให ้มากทีส
่ ด
ุ ให ้ลูกค ้าผู ้เดินทางทีม
่ าด ้วยกัน ได ้นั่งด ้วยกัน หรือ ใกล ้กันให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะสามารถทาได ้
กรณีทท
ี่ า่ นเป็ นอิสลาม หรือ แพ ้อาหารบางประเภท โปรดระบุม าให ้ชัดเจนในขั น
้ ตอนการจอง กรณีที่แจ ้งล่วงหน ้าก่อ นเดินทางกะทั นหัน อาจมี
ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เพือ
่ ชาระกับเมนูใหม่ทต
ี่ ้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้
บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกีย
่ วกับการให ้บริการอาหารบนเครือ
่ งแตกต่างกัน ขอให ้ท่านทาความเข ้าใจถึงวัฒนธรรมประจาชาติของแต่ละสายการ
บินทีก
่ าลังให ้บริการท่านอยู่

เงือ
่ นไข และ ข้อควรทราบอืน
่ ๆ ทว่ ั ไป ทีท
่ า่ นควรทราบ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ วเท่านัน
้
ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิส
์ าหรับผู ้เดินทางที่ถอ
ื หนั ง สือ เดินทางธรรมดา (หน ้าปกสีน้ าตาล / เลือ ดหมู) เท่านั ้น กรณีที่ท่านถือ หนั ง สือ เดินทางราชการ
(หน ้าปกสีน้าเงินเข ้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน ้าปกสีแดงสด) และต ้องการเดินทางไปพร ้อมคณะทัวร์อันมีวต
ั ถุประสงค์เ พื่อ การท่อ งเที่ยว โดยไม่ม ี
่ มโยงเกีย
จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือ
่ วกับการขออนุญาตการใช ้หนังสือเดินทางพิเศษอืน
่ ๆ หากไม่ผา่ นการอนุมัตข
ิ องเคาท์เ ตอร์เ ช็คอิน ด่าน
ตรวจคนเข ้าเมือ ง ทัง้ ฝั่ งประเทศไทย (ต ้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข ้าไม่วา่ กรณีใ ดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไ ม่
รับผิดชอบความผิดพลาดทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในส่วนนี้ ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่
ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน ้าเรียบร ้อยแล ้วทัง้ หมด หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทัง้ หมด
หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง หรือด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินค่าบริก ารไม่ว่าบางส่วนหรือ ทัง้ หมดให ้แก่ท่านไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม
่ นามสกุล คานาหน ้าชือ
่ เลขที่หนั ง สือ เดินทาง เลขที่วีซา่ และ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
อืน
่ ๆ เพือ
่ ใช ้ในการจองตั๋วเครือ
่ งบิน ในกรณีทน
ี่ ักท่องเทีย
่ วหรือเอเย่นต์ไม่ได ้ส่งหน ้าหนังสือเดิน และ หน ้าวีซา่ มาให ้กับทางบริษัทพร ้อมการชาระเงิน
มัดจาหรือส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูม อ
ิ ากาศ และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของนักท่องเทีย
่ วทีไ่ ม่ได ้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัตเิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอืน
่ เป็ นต ้น
อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดัง นั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใ นการปรั บราคา
ค่าบริการเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ค่าภาษี น้ามัน ค่าภาษี สนามบิน ค่าประกันภัยสาย
การบิน การเปลีย
่ นแปลงเทีย
่ วบิน ฯลฯ ทีท
่ าให ้ต ้นทุนสูงขึน
้
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี านาจในการให ้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มีอ านาจของบริษัท
กากับเท่านัน
้
นักท่องเทีย
่ วต ้องมีความพร ้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุทเี่ กีย
่ วข ้องกับทางบริษัท อาทิ
เช่น วีซา่ ไม่ผา่ น เกิดอุบัตภ
ิ ัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได ้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เ ฉพาะส่วนที่บริษัทยั ง
ไม่ได ้ชาระแก่ทางคูค
่ ้าของทางบริษัท หรือจะต ้องชาระตามข ้อตกลงแก่คค
ู่ ้าตามหลักปฏิบัตเิ ท่านัน
้
้ และรวมกั นทุก ชิน
้ ไม่เ กิน 1,000
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ
่ ะนาติดตัวขึน
้ เครื่อ งบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เ กิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อ ชิน
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีต
มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซป
่ รวจได ้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือ ได ้
ท่านละ 1 ใบเท่านั น
้ ถ ้าสิง่ ของดัง กล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์ม ากกว่าที่ก าหนดจะต ้องใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าที่โ หลดใต ้ท ้องเครื่อ งบิน
เท่านัน
้
สิง่ ของที่ม ีลัก ษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ก ีฬาฯ จะต ้องใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าที่โ หลดใต ้ท ้อง
เครือ
่ งบินเท่านัน
้
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คณะทัวร์นี้ เป็ นการช าระค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดแบบผูก ขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได ้รับการรับรองอย่างถูก ต ้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่ บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจาเป็ นต ้องท่องเทีย
่ วอันเป็ นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน
้ ๆ กรณีทท
ี่ า่ นไม่ต ้องการใช ้บริการส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่วา่ กรณีใดก็
ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายให ้ได ้ และ อาจมีค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม ขึน
้ ตามมาเป็ นบางกรณี ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ใ นการเรียกเก็ บค่าใช ้จ่ายที่
เกิดขึน
้ จริงทัง้ หมดกับผู ้เดินทาง กรณีทเี่ กิดเหตุการณ์นี้ขน
ึ้ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
้ ตั๋วเครื่อ งบินแยกเอง) ในวันเริม
กรณีลก
ู ค ้าทีจ
่ องเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่อ งบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ
่ ทัวร์ (วันที่หนึ่ง ) ท่านจาเป็ น
จะต ้องมารอคณะเท่านัน
้ ทางบริษัทไม่สามารถให ้คณะ รอท่านได ้ ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม กรณีทไี่ ฟล์ทของท่านถึงช ้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่าน
จาเป็ นจะต ้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วทีค
่ ณะอยูใ่ นเวลานัน
้ ๆ กรณีนี้ จะมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่าย
้ในการเดิ
ทีใ่ ช
นทางด ้วยตนเองทัง้ หมดเท่านัน
้ ไม่ว่ากรณีใ ดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได ้
ท่องเทีย
่ วเมือง หรือ สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วใดๆ สถานทีห
่ นึง่ ทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล ้วทัง้ หมด
รูปภาพในรายการทัวร์ ใช ้เพือ
่ ประกอบการโฆษณาเท่านัน
้
ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ไม่อนุญาตให ้บุคคลทีม
่ ค
ี ดีความ คาสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุก กรณี รวมไปถึง กรณีที่เ คยรับรอง หรือ ค้าประกัน
หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให ้ตรวจสอบสถานะของตนเองทีก
่ ระทรวงการต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วัน
เดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ได ้ทุกกรณี
สาหรับผู ้เดินทางทีต
่ ัง้ ครรภ์ จาเป็ นต ้องปรึกษาแพทย์ เพือ
่ ตรวจสอบอายุครรภ์ทแ
ี่ น่นอน กับ วันทีเ่ ดินทางจริง และหากเดินทางได ้ ท่านจาเป็ นจะต ้อง
ั เจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภ์เกิน
เตรียมหนังสือรับรองจากแพทย์ยน
ื ยันให ้เดินทางได ้ และแจ ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ทช
ี่ ด
28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครือ
่ งบินได ้ทุกกรณี หากท่านตัง้ ครรภ์และไม่แจ ้งให ้สายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมี
สิทธิป
์ ฏิเสธไม่ให ้ท่านเดินทาง

่ ท่องเทีย
การเตรียมเอกสารเพือ
่ ยืน
่ ขอวีซา
่ วเชงเก้น ประเทศอิตาลี
หน ังสือเดินทางเล่มปัจจุบ ัน ฉบ ับจริง มีอายุการใช ้งานคงเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน ้าว่างไม่ตา่ กว่า 2 หน ้า (หน ังสือ
เดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านน)
ั้
2. รูปถ่ายสี หน ้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน ้าประมาณ 3 ซม. จานวน 2 รูป ฉากหลังต ้องเป็ นพืน
้ สีขาว ถ่ายมาแล ้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซา้ กับวีซา่
ประเทศอืน
่ ๆทีเ่ คยได ้รับ เท่านัน
้ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทงชนิ
ั้
ดมีส ี และ ชนิดใส
3. หล ักฐานการทางาน / การเรียน
3.1 กรณีเป็ นเจ ้าของกิจการบริษัท / ร ้านค ้า :
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน ้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค ้า
3.2 กรณีเป็ นพนักงาน : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ ้าง ระบุตาแหน่ง วันเริม
่ งาน เงินเดือน
ื่ ประเทศ ไม่
โดยจดหมายรับรองการทางานให ้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชอ
ื่ ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต ้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ทีม
จาเป็ นต ้องระบุชอ
่ ห
ี ัว
จดหมาย ตราประทับ (ถ ้ามี) ทีอ
่ ยู่ และเบอร์ตด
ิ ต่ออย่างชัดเจน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.3 กรณีทเี่ ป็ นข ้าราชการ : หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน เป็ นภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษี ยณอายุราชการ : จดหมายเกษี ยณอายุจากหน่วยงาน (ถ ้ามี) สาเนาบัตรข ้าราชการบานาญ
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน า้ ที่ก ารงาน เป็ นภาษาอัง กฤษ สามารถเขียนแนะนาตนเอง
พร ้อมรูปภาพเป็ นหลักฐานประกอบได ้ แต่ทงั ้ นี้ อยูท
่ ด
ี่ ล
ุ ยพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีร่ ับยืน
่ เท่านัน
้
3.6 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ
่ จดหมายต้องเป็นภาษาอ ังกฤษและต้อง
** หล ักฐานการทางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืนวี
่ ซา
่ -นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหน ังสือเดินทาง เท่านน
สะกด ชือ
ั้ กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าทีอาจปฏิเสธการร
่
ับยืนได้
่
**
4. หล ักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บ ัญชีออมทร ัพย์ เท่านน
ั้ กรุณาจัดเตรียมดังนี้
เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย ้อนหลัง 3 เดือน
** ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ อ ัพเดทเป็นปัจจุบ ัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซา่ **
** ผูที
้ ป
่ ระกอบอาชีพ มีหน้าทีก
่ ารงาน จาเป็นจะต้องมีบ ัญชีสว่ นต ัวเสมอ บ ัญชีบริษ ัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้
่
ยืน
่ แทนบ ัญชีสว่ นต ัวได้ ซึงหากมี
แต่บ ัญชีบริษ ัท เจ้าหน้าทีอ
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
5. สาเนาทะเบียนบ ้าน
6. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ ้ามี)
่ - เปลีย
7. สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ นนามสกุล (ถ ้ามี)
8. สาเนาสูตบ
ิ ัตร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
** เอกสารเพิม
่ เติมกรณีเป็นเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึง่ **
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดาและมารดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรือ
อาเภอ ตามสาเนาทะเบียนบ ้าน ทัง้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จา่ ย
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร ้อมลงนามสาเนาถูกต ้อง
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ บิดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือ
รับรองค่าใช่จา่ ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางก ับ มารดา จาเป็ นต ้องมี หน ังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
ทีอ
่ อกโดยสานักงานเขตหรืออาเภอ ตามทะเบียนบ ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือ
รับรองค่าใช่จา่ ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบต
ุ รอยูใ่ นการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
- สาเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา
- สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
1.
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** กรณีร ับรองการเงินให้บุคคลในครอบคร ัว จาเป็นต้องเกีย
่ วข้องก ันทางสายเลือดเท่านน
ั้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ , น้อง , สามี , ภรรยา
สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จาเป็นต้องแนบสาเนามาด้วย และจาเป็นต้องยืน
่ เอกสารสาค ัญด ังนี้ **
ื่ เจ้าของบ ัญชี (ผูร้ ับรอง) ยืนยันรับรอง
- หน ังสือร ับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ โดยระบุชอ
่ ** โดยสะกด ชือ
่ -นามสกุล ผูถู
ให ้กับผู ้ถูกรับรอง จาเป็ นต ้องออกมาแล ้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซา
้ กร ับรอง ให้ถูกต้องตามหน้า
หน ังสือเดินทาง **
- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย ้อนหลัง 3
** ฉบ ับจริงออกจากธนาคารเท่านน
ั้ อ ัพเดทเป็นปัจจุบ ัน รายการสุดท้ายควรดาเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 ว ัน ณ ว ันทีน
่ ัดยืน
่ วีซา่ **
** จาเป็นต้องใช้ทงผู
ั้ ร้ ับรอง และ ผูถู
้ กร ับรองไม่วา
่ กรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงือ
่ นไข เจ้าหน้าทีอ
่ าจปฏิเสธการร ับยืน
่ ได้ **
** หล ักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบ ัญชีเดียวก ันเท่านน
ั้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบ ัญชีเดียวก ัน **
- เอกสารเพือ
่ อ ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ ้าน/สมรส/สูตบ
ิ ัตร

่ ท่องเทีย
แผนทีก
่ ารเดินทาง เพือ
่ การยืน
่ คาร้องขอวีซา
่ วเชงเก้น ประเทศอิตาลี
่ ประเทศอิตาลี
สถานที่ : ศูนย์ร ับยืนค
่ าร้องขอวีซา
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