WONDERFUL ITALY

แกรนด์ อติ าลี 7 วัน 4 คืน
โรม – วาติกนั – ฟลอเรนซ์ – ปิ ซ่ า – เวนิส – มิลาน

ราคาเริ่ มต้น

49,900.-

กาหนดการเดินทาง : เดือนธันวาคม 2560

บาท/ท่าน
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สุ ดคุ้ม!! เที่ยวเจาะลึกแกรนด์ อติ าลี สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และทรงคุณค่า
ชมความยิง่ ใหญ่ อลังการของโคลอสเซี่ยม และหอเอนปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก
ชมเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่ าหลงไหล ต้นกาเนิดของศิลปะเรเนสซองส์
ชมเมืองเวนิส เมืองแห่ งสายนา้ และสะพาน ดื่มดา่ บรรยากาศอันงดงามสุ ดแสนโรแมนติก
ชมมหาวิหารดูโอโม่ แห่ งลาน ทีม่ ีความงดงามและยิง่ ใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ช้ อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ เนมส์ ชื่อดัง แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
บินตรงโดยสายการบินไทย พร้ อมสะสมไมล์รอยัลออคิดส์ พลัสได้ 50%

วันแรก
21.30 น.
วันที่สอง
00.20 น.
06.50 น.

เที่ยง

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระและเอกสารการเดิ นทาง
กรุ งเทพฯ – โรม (อิตาลี) – ชมเมือง – โคลอสเซี่ยม – นา้ พุเทรวี่ – บันไดสเปน – นครวาติกนั – มหาวิหาร
เซนต์ ปีเตอร์ – เซสโต ฟิ ออเรนติโน
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
(บริ การอาหารและเครื องดื่มบนเครื่ อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง 54 นาที
เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์ โน ดาร์ วนิ ชี กรุ งโรม ประเทศอิตาลี นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และพิธีการทางศุลกากร นาชม กรุ งโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ผ่านชม อนุสาวรี ยก์ ษัตริ ยว์ ิค
เตอร์ เอมานุเอล (Victor Emmanuell Monument) สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุ งโรม สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7
สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (Colosseum) (ด้ านนอก) จากนั้น นาชม นา้ พุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่ งมี
รู ปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยูก่ ลางน้ าพุ ให้ท่านเดินเล่นบริ เวณ บันไดสเปน (Spanish steps) ถ่ายรู ป
และช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บ่ าย

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก นาชม มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ (St. Peter’s
Basilica) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เดินผ่านลานกว้างรู ปไข่ เปี ยซซา ซาน พิเอโตร (Piazza San
Pietro) ชมรู ปสลักหิ นอ่อน พิเอต้ า (Pieta) จากนั้นนาทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองเซสโต ฟิ ออเรนติโน (Sesto
Fiorentino) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 40 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL FIRENZE HOTEL, SESTO FIORENTINO หรื อเทียบเท่ า
เซสโต ฟิ ออเรนติโน – ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร่ – จตุรัสเดลลา ซิญญอเรีย –
สะพานเวคคิโอ – เซสโต ฟิ ออเรนติโน – ปิ ซ่ า – หอเอนเมืองปิ ซ่ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถไฟเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ต้นกาเนิ ดของศิลปะแบบ
เรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่ งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อนั
น่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวใฝ่ ฝันมาเยือนมากที่สุด จากนั้นนาท่านชม เขตเมืองเก่ า
ฟลอเรนซ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ชมความยิ่งใหญ่ของ
สัญลักษณ์ประจาเมือง วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร่ (The Basilica di Santa Maria Dell Fiore) วิหารแห่งนี้
โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสี มาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสี ชมพู สี เขียว และสี ขาว ซึ่ งนามา
ผสมผสานกันได้อย่างงดงาม โดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่วา่ จะอยูม่ ุมไหนของเมือง ใกล้กนั เป็ น จตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ของ
รู ปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสี ยงของไมเคิล แองเจโล่ ถัดมา คือ ปาลาซโซ เวคคิโอ (Palazzo Vecchio) ปราสาท
เก่าแก่ของเมืองฟลอเรนซ์ มีสัญลักษณ์คือ หอคอย Torre d’ Arnolfo ในอดีตใช้เป็ นสถานที่แจ้งข่าวสารให้กบั
ชาวเมือง ด้วยการส่ งสัญญาณ หากมีไฟไหม้, น้ าท่วม, ข้าศึกโจมตี ฯลฯ ถือเป็ นสถานที่ประวัติศาสตร์สาคัญ
ของฟลอเรนซ์ ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฟลอเรนซ์ จากนั้นนาท่านชมวิวริ มฝั่ง
แม่น้ าอาร์โน ชม สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็ นสะพานเดียวของฟลอ
เรนซ์ที่รอดพ้นการทาลายจากช่วงสงครามโลกมาได้ ปัจจุบนั กลายเป็ นจุดชมวิว แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
สาคัญของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านนัง่ รถไฟเดินทางกลับสู่ เมืองเซสโต ฟิ ออเรนติโน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริ เวณที่
ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้นทัสคานี ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขา ซึ่ ง
ในอดีตเป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวอีทรัสกัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที) นาชม หอเอนเมืองปิ ซ่ า
(Leaning Tower) ซึ่ งองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็ นมรดกโลก และเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย
เป็ นหอระฆังที่สร้างด้วยหิ นอ่อนสี ขาว ใช้เวลาสร้างนานถึง 177 ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั NOVOTEL FIRENZE HOTEL, SESTO FIORENTINO หรื อเทียบเท่ า
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เซสโต ฟิ ออเรนติโน – เวนิส เมสเตร้ – ท่ าเรื อตรอนเคตโต้ – จตุรัสซานมาร์ โค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) เป็ นเมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองที่ใช้
คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั้งเดิมตั้งริ มคลอง เวนิสได้รับฉายาว่า เมือง
แห่งสายน้ า และเมืองแห่งสะพาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 50 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อตรอนเคตโต้ เพื่อนัง่ เรื อสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ชมความสวยงามของ จตุรัสซาน
มาร์ โค (Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่รายล้อมด้วยสถานที่สาคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหาร
ซานมาร์โค (St. Mark’s Basilica) เดิมที่เป็ นโบสถ์ส่วนตัวของผูค้ รองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์
(Doge’ s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รู ปปั้นสิ งโตตัวใหญ่ติดปี กพร้อมถือหนังสื อ ซึ่ งถือเป็ นสัญลักษณ์ประจา
เมืองเวนิส อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้
ทัวร์ เสริม ***ไม่ ควรพลาดกับประสบการณ์ ล่องเรื อกอนโดล่ า ชมเกาะเวนิส (ท่ านที่สนใจ กรุ ณาติดต่ อหัวหน้ า
ทัวร์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ )
ได้เวลาพอสมควร นาท่านล่องเรื อกลับสู่ ฝั่งแผ่นดินใหญ่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั SMART HOLIDAY HOTEL, VENICE MESTRE หรื อเทียบเท่ า
เวนิส – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ แห่ งมิลาน – แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งมิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกรุ งโรม ตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของ
ประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็ นหลวงแห่ งแฟชัน่ ชั้นนาของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับปารี ส และนิวยอร์ค
อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านสู่ จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ ของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารดูโอโม่ (Milan Duomo) มหาวิหารนี้สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิ ค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็ นอันดับสามของโลก เริ่ มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็ จ
ต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรี ยวแหลมที่ทาจากหิ นอ่อนจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหิ น
อ่อนจากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่
จากนั้นเชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI,
TOD’S ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก) ท่าน
สามารถถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกจากด้านในซึ่ งเป็ นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั AS HOTEL, MILAN หรื อเทียบเท่ า
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14.05 น.
วันที่เจ็ด
05.55 น.

มิลาน – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเพนซา กรุ งมิลาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกรุ งเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทาคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน)
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง 50 นาที)
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************

ข้ อควรทราบ :
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

07-13 ธันวาคม 2560

49,900.-

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ 2
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
พักกับ 1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ มีเตียง
ไม่ มเี ตียง

49,900.-

47,900.-

45,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

8,900.-

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยื่นที่สถานทูตอิตาลี)
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันสุ ขภาพระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุม้ ครองกระเป๋ าและไฟล์ทดีเลย์
ทุกๆ 8 ชัว่ โมง จ่าย 4,000 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
 ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร
เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 21 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 45 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
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การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า Refund
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทน
ั
ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
 หากท่านยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตามภายหลังจากที่ บริ ษท
ั ฯ ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายของตัว๋ ที่เกิดขึ้นจริ ง
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินประเภทโปรโมชัน่ หลังจากออกตัว๋ แล้ว ต้องเดินทางตามวันที่ระบุในตัว๋ เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้
ทั้งสิ้ น และไม่สามารถคืนตัว๋ ได้
 การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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กระเป๋าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้างxยาวxสู ง ไม่เกิน
19 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 34 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าในประเทศกลุ่มเชงเก้น
ผูท้ ี่ประสงค์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า ต้ องมายื่นเอกสารด้ วยตนเอง เนื่องจากต้องสแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล
 หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซ่าเป็ นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี
หนังสื อเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิวีซ่าจากสถานทูตฯ
 รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 นิ้ว หรื อ 3.5x4.5 ซม. จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยมิ้ ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก
เย็บกระดาษ หรื อเปื้ อนน้ าหมึกปากกา (ถ่ ายไม่ เกิน 1 เดือน) เป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น
 หลักฐานส่ วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรส
เสี ยชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณี เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาใบสู ติบตั ร
 หลักฐานการทางาน – หนังสื อรับรองจากจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น), กรณี เป็ นเจ้าของธุรกิจ ใบ
ทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็ นเดือนปั จจุบนั ), กรณี เป็ นนักศึกษาให้ใช้หนังสื อรับรองจาก
ทางสถาบัน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
 หลักฐานการเงิน – STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ปริ้ นท์โดยธนาคารพร้อมประทับตรา แสดงยอดล่าสุ ดก่อนยื่นวีซ่า
ภายใน 15 วัน (ควรมียอดเงินในบัญชีข้ นั ต่า 100,000 บาท), หนังสื อรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่ รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน
 กรณี เจ้าของบัญชีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่น ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น) และหนังสื อ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี และชื่อผูถ้ ูกรับรองค่าใช้จ่าย
 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้องทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากอาเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่
 กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ อายุ 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สาหรับผูส้ ู งอายุ
ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริ การ)
หมายเหตุ
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร ถึงแม้ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด หมาย
และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่ งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านต้อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
สถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศที่ ระบุเท่ านั้น
การปฏิ เสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ยว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิน
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รายละเอียดทีต่ ้ องการเพื่อกรอกแบบฟอร์ มยื่นขอวีซ่าท่ องเทีย่ วในกลุ่มเชงเก้ น (ยุโรป)
 ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)......................................................................................................................................................
 ชื่ อ-นามสกุลเดิม กรณีเปลีย่ นชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิมก่ อนแต่ งงาน
(ภาษาไทย).............................................................................................................................................................................
 สถานภาพ

O โสด O แต่งงานจดทะเบียน O แต่งงานไม่จดทะเบียน O หม้าย O หย่า O อื่นๆ

กรณี ท่านที่แต่งงานแล้วไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา
 สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................................................................................
 วันเกิดของสามี, ภรรยา .................................................... สถานที่เกิด สามี, ภรรยา .......................................................
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ........................................................... เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน...................................................................
 ชื่ อที่ทางาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................
 ที่อยู่ที่ทางาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน/โรงเรียน......................................................... ตาแหน่ ง (ภาษาอังกฤษ)..........................................
 ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย ...............................................................................ความสั มพันธ์ .......................................
 ท่ านเคยเดินทางเข้ ายุโรปหรื อไม่

O ไม่เคย O เคย ระบุวนั ที่ .......................................รวม......................วัน

(กรุ ณาแจ้งข้อมูลที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก
เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะทาการโทรตรวจสอบข้อมูลโดยตรงกับท่าน สาคัญมาก)
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