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วันแรก
17.00 น.
20.50 น.
24.00 น.

กรุงเทพ ฯ – โดฮา (กาตาร์)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน
QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทาง ถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง
01.35 น.
06.20 น.

เที่ยง
บ่าย

คํา่
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โดฮา – ปิ ซ่า (อิตาลี) – หอเอนปิ ซ่า – ลา สเปเซีย – ซินเคว่ เทอเร่ – ฟลอเรนซ์
ออกเดินทางสู่ กรุงปิ ซ่า โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR135
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินปิ ซ่า เมืองปิ ซ่า ประเทศอิตาลี เมืองแห่ งศิลปะที่สาคัญของอิตาลี (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านชม หอเอนปิ ซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิ ซ่า 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่
ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้ นมา
และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้ นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่
หอเอนปิ ซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลอง
ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่วา่ สิ่งของสองชิ้ นนํ้าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้ นจาก
ที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้ นพร้อมกัน นําท่านเดินทาง สู่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 50 นาที) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนื อของอิตาลีอยู่
ระหว่างเมืองเจนั ว และปิ ซ่า ติดกับทะเลลิกูเรียและเป็ นหนึ่ งในอ่าวที่มีความสําคัญทางด้าน
การค้า และการทหาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง
นําท่าน นั ่งรถไฟสู่ ซินเคว่ เทอเร่ (Cinque Terre) หมู่บา้ นเล็กๆ ที่ ต้งั อยู่บนชายฝั ่งริเวียร่า
ของอิตาลี มีความหมายว่า“ห้าดินแดน” (Five Land) ประกอบด้วยหมู่บา้ น 5 แห่งได้แก่
Monterosso Al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทั้งห้าหมู่บา้ นนี้
มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็ นส่วนหนึ่ งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รบั การขึ้ นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกจากองค์ก ารยูเ นสโก้อี ก ด้ว ย นํ า ท่ า นชมความงามของหมู่บ า้ น โดยเฉพาะ
หมู่บา้ นริโอแมกจิโอเร (Riomaggiore) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆที่มีเสน่ ห์ และมีบรรยากาศเหมือน
เมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ ต้ังลดหลัน่ กันบนหน้าผาที่ ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับนํ้ า ทะเล
เมดิเตอร์เรเนี ยนสีเทอร์ควอยซ์ ทําให้กลายเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวยอดฮิต อิสระให้ท่านชม
ความงดงาม และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่ โมง 30 นาที) เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ที่ได้รบั ขนานนาม
ว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ มีโบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศน์ตาม
ธรรมชาติ ที่สวยงาม จนได้รับการแต่ งตั้งให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.
1982
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั THE GATE HOTEL, PRATO หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

คํา่
วันที่สี่
เช้า
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ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร – จตุรสั เดลลาซิญญอเรีย – สะพาน
เวคคิโอ– เวนิส เมสเตร้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิ่งใหญ่
และอลังการของวิหารที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้หิน
อ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม ชม จัตรุ สั เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della
Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้ น อาทิ เช่น รูปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),
วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้ นเดวิด ผลงานที่มี
ชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นนชม สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมี
ร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ท้งั สองข้างสะพาน ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้ อสินค้าทั้งของฝาก
ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชัน่ นําสมัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ เมือง “โบโลญญ่า” (Bologna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชัว่ โมง) เมืองหลวงของแคว้นเอมี เลี ย โรมัญญา โดยตัวเมื องนั้ น ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ํ าโปกับ
เทือกเขาแอแพนไนน์ นอกจากนั้นยังเป็ นหนึ่ งในเมืองยุคกลางที่ได้รบั การรักษาไว้อย่างดีที่สุด
แห่งหนึ่ งในยุโรป และยังเป็ นที่ ต้ังของมหาวิท ยาลัย ที่ เ ก่ าแก่ ที่ สุ ดคื อ “Alma
Mater
Studiorum” ชมบริเวณ จัตุรสั มัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรสั ขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูใ่ จกลาง
เมืองเก่า ที่ลอ้ มรอบด้วยโบสถ์ ซาน เปโตรนิ โอ (Basilica of San Petronio) ซิตี้ฮอล ลานนํ้าพุ
เทพเนปจูน (Fontana Del Nettuno) และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo Del
Podesta) ให้ท่านเดินชมเมืองและถ่ายรูปจนได้เวลานัดหมาย
นําท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) (ฝั ่งแผ่นดินใหญ่) เมืองท่าโบราณ และ
เป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่ สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั้งเดิมริม
คลอง ได้รบั ฉายาว่าเป็ นเมืองแห่งสายนํ้า และเมืองแห่งสะพาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง 30 นาที)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้ หมึกดํา
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั APOGIA SIRIO HOTEL, VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า
เวนิ ส เมสเตร้ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิ ส – จัตุรัส ซานมาร์โค – เวโรน่ า –
จตุรสั เออร์เบ – บ้านจูเลียต – มิลาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า เรื อ ตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่ อ ล่ อ งเรื อ สู่ เกาะเวนิ ส (Venice
Island) ชมความสวยงามของ จตุรสั ซานมาร์โค (Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของ
เกาะเวนิ ส ที่รายล้อมด้วยสถานที่ สําคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหาร ซานมาร์โค (St. Mark’s
Basilica) เดิมเป็ นโบสถ์ส่วนตัวของผูค้ รองเมืองในสมัยนั้ น, พระราชวังดอจส์ (Doge’ s
Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปปั้ นสิงโตตัวใหญ่ติดปี กพร้อมถือหนั งสือ ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
บ่าย
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ประจํา เมืองเวนิ ส อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย
*** ไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมเกาะเวนิ ส (ท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม) ได้เวลาพอสมควร นําท่านล่องเรือสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (Verona) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่โด่งดังมา
จากนิ ยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปี ยร์ ชื่อโรมิโอและจูเลียต นําท่านชมย่าน
เมืองเก่า ที่ ยงั คงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ นํ าท่านเดิ นเที่ ยวชม จัตุรัสเออร์เบ (Piazza
delle Erbe หรือ Market's square) ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ วังเก่าของตระกูลที่เคย
ปกครองเวโรน่ า เดินผ่าน โรมัน อารีน่า (Verona Arena) สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณใน
สมัยนั้ น แล้วนํ าท่านเยี่ยมชม บ้านของจูเลียต ถ่ายรูปกับระเบียงที่โรมิโอปี นเข้าหาจูเลียต
และรูปปั้ นสัมฤทธิ์จูเลียต ปั้ นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้
ไปจับที่หน้าอกของจูเลียตนอกจากนี้ ภายในบริเวณกําแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความ
รักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาํ แพงเดิม นําท่านเดินทางสู่ จากนั้นเดินทางสู่ตวั เมืองมิลาน
(Milan) (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็ นเมือง
หลวงแห่งแฟชัน่ ของโลก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN ASSAGO , MILAN หรือเทียบเท่า
ล่องทะเลสาบโคโม่ – มิลาน – สนามบินมิลาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ล่องทะเลสาบโคโม่ (ระยะทาง 59 กม. ใช้เวลาเ ดินทางประมาณ 1 ชม.) ในแคว้น
ลอมบาร์เดีย ทางเหนื อของประเทศอิตาลี มีพื้นที่ 146 ตารางกิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบ
สวยงามที่ สุด และมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3
ของอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและ
ทะเลสาบมัจจอเร ทางเหนื อของทะเลสาบคือ เทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้ อมปราการทาง
ธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลัง การให้กบั ดินแดนแห่งนี้ เสน่ หข์ องทะเลสาบแห่งนี้
คือ “วิลล่า” บ้านพักตากอากาศอันหรูหรา เรียงรายรอบๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็ นศูนย์
รวมชนชั้นสูงและบุคคลมีชื่อเสียงของยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนี โอ
โกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการดูโอโมแห่งมิ
ลาน สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิกที่อลังการมากอันแสดงถึง ความเชื่อศรัทธาในคริสต์
ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขตลอมบา
เดีย ทางภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ถือเป็ นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึ่งเป็ น
อัครสังฆมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้ งที่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานู เอล (Galleria

19.00 น.

23.40 น.

วันที่หก
06.45 น.
08.40 น.
18.50 น.
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Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็ นชอปปิ งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิ
ลาน อนุ สาวรีย์ ของกษัตริยว์ ิคเตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2 ผูร้ ิเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆใน
อิตาลี และอนุ สาวรียข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วนิ ซี่ ที่อยู่
ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
นํ าเดิ นทางสู่ สนามบิ นมาสเปนซ่ า เมื องมิ ล าน เพื่อ ตรวจเช็ ค เอกสารการเดิ นทางและ
สัมภาระ (ให้ท่านได้ทาํ คืนภาษี Tax Refund ก่อนเช็คอิน) อิสระเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR118
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

27มกราคม-01กุมภาพันธ์ 60
03 – 08 กุมภาพันธ์ 2560
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2560
03 – 08 มีนาคม 2560
17 – 22 มีนาคม 2560
24 – 29 มีนาคม 2560

ราคา
ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว ไม่รวม
ห้องละ
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน12 (เด็กอายุไม่เกิน12
ตั ๋ว
2-3 ท่าน
ปี )
ปี )
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900

39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900

38,900
38,900
38,900
38,900
38,900
38,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

24,900
24,900
24,900
24,900
24,900
24,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ยืน่ สถานทูตอิตาลี**
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

1.
2.

3.
4.
5.

กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ทีจ่ ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตี ยง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรั ต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 8 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น(กรณีให้ยนื่ วีซ่าให้ ค่าธรรมเนี ยม+บริการ 4,500บาท)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํา นาจ
หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เ ชื้ อเพลิ ง ค่ า ประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ย นแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
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ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่ารหัเชงเก้
อิตาลี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตาํ ่
กว่า 2 หน้า (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย)
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น ห้ามสวม
แว่นตา (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ณ วันยืน่ )
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายหน้าแรกที่มีเลขที่บา้ นคู่กบั ชื่อผูส้ มัคร)
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
(กรณีผูห้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้า ให้แนบเอกสารมาด้วย)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี กรณีเคยมีการเปลี่ยน)
สําเนาสูติบตั ร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์)
หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน / จดหมายรับรองการเรียน)
จดหมายต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยืน่ จดหมายต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
(สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของบริษัท/ร้านค้า: หนั งสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราและเซ็นรับรอง
/ ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการร้านค้า
 กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการทํางานจากนายจ้า ง ระบุ ตํา แหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
สถานทูตของแต่ละประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตรา
ประทับ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่ วยงาน
 กรณีเกษี ยณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ / จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับการ
เกษียณอายุ
 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาฉบับจริง ระบุชื่อผูส้ มัคร พร้อมทั้งระบุ
ระยะเวลาหยุดเรียน / สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน/พ่อบ้านแม่บา้ น: จดหมายชี้ แจงตนเอง
หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่
เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 หลักฐานการเดินบัญชี BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริง ซึ่งออกจากธนาคาร
โดยตรงมียอดเงินไม่ตาํ ่ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน มีอายุไม่เกิน 15 วัน นั บ
จากวันที่ยนื่ วีซ่า
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 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อพั เดทให้เป็ นปั จจุบนั และต้องนํามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่สถานทูต
ในวันสัมภาษณ์
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกัน***
 บัญชีฝากประจํา FIXED สามารถนํามาแนบประกอบการยืน่ ได้ แต่ท่านต้องมีบญ
ั ชีหลัก
ในการยืน่ วีซ่าคือบัญชีออมทรัพย์ หากต้องการแนบบัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี้
o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ของ บัญชีฝากประจํา
ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี ให้ค รบถ้วน (สะกดชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา ยอดเงินไม่ตาํ ่ กว่า 100,000 บาท
กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 20 ปี บริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา)
ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่
การเขตหรืออําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ)
มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง)ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ต้องระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้
ใคร (ต้อ งระบุ ชื่ อ ผู ้ถู ก รับ รองในจดหมายด้ว ย) (สะกดชื่ อ -นามสกุ ล ให้ถู ก ต้อ งตามหน้ า
พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 กรุณาแนบ สูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอื่นๆ (ฉบับจริงและสําเนา)
เพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกัน
หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 15 วันทําการ
 หลังจากที่ผสู ้ มัครได้ทาํ การยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่าออสเตรียแล้ว ทางสถานทูตไม่
อนุ ญาตให้ผสู ้ มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจําเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
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 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คําร้องวีซ่า : ศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
การเดินทาง :
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม

ใบกรอกข้อมูลคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น ออสเตรีย
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!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ......................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).......................................................................................
3. วัน-เดือน-ปี เกิด............................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ................................................................
5. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิ ด(หากต่างปั จจุบนั )....................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9.
ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วัั นที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้สะดวก)............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ................
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