อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน

พิชิต 2 ยอดเขา Mt.Pilatus + Mt.Titlis
เมืองซุก แองเกิลเบิรก์ ลูเซิรน์ สะพานไม้ชาเปล
ทะเลสาบโคโม่ เวโรนา เมืองซีรม์ ิโอเน่ กรุงมิลาน
ช้อปปิ้ ง Serravalle Designer Outlet
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วันแรก

กรุงเทพฯ

17.00น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4ประตู

20.35 น.

วันที่สอง
00.50 น.
03.45 น.
07.45 น.

คา่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

(ไทย)

9แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ดูไบ-มิลาน-เมืองซุก-แองเกิลเบิรก์
(ดูไบ-อิตาลี-สวิสฯ)
เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK101 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู ่ เมืองซุก เมื องที่สวยงามราวกับเทพนิ ยาย ตัง้ อยูท่ างภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจาก
ความสวยงามของทัศนี ยภาพแล้วเมื องนี้ จึงถื อเป็ นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสาคัญระดับโลก
และเคยเป็ นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุบนั คื อเมื องที่รวยที่สุดของประเทศสวิต เซอร์แลนด์ มี
เขตเมื องเก่าที่กอ่ ตัง้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที่13 อาคารบ้านเรื อนยังคงสภาพดัง้ เดิมไว้อย่างสวยงามอีกทัง้ ยังเป็ นเมื อง
ที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศ อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่เมืองแองเกิลเบิรก์ ของสมาพันธรัฐสวิสระหว่างชมทิวทัศน์สองข้างทางและสัมผัส
ความสวยงามของธรรมชาติ แห่งสวิ สเซอร์แลนด์ เมื องแองเกิ ล เบิ ร์ก เป็ นอีกหนึ่ งเมื องรี สอร์ทชัน้ น าของ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมื องนั้นตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาใกล้ๆกับ"ภูเขาทิ ตลิส" (Mount Titlis) ภูเขาที่มียอดสู งจาก
ระดับน้าทะเลหนึ่ งกว่า 10,000 ฟุต หรื อ 3,020 เมตร ปัจจุบนั เมื องแองเกิลเบิร์กได้กลายเป็ นอีกหนึ่ งอัลไพน์รี
สอร์ทที่ใหญ่ท่ ีสุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ แล้วเมื องยังเป็ นเสมื อนแม่เหล็กที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเยื อนได้ทงั้ ในช่วงฤดูรอ้ นทัง้ สองและฤดู หนาว โดยเมื องใหญ่ๆที่อยูใ่ กล้เมื องนี้ คื อเมื องลูเซิร์น
และเมื องซูริค สาหรับบรรยากาศภายในเมื องนั้นค่อนข้างเงียบสงบ โดยในช่วงฤดู รอ้ นจะมีกิจกรรมท่องเที่ยว
สาคัญๆได้แก่ การเดินทางไกล, ขี่มา้ และขี่จกั รยานภูเขา ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็ นการเล่นสกี การลาก
เลื่ อนหิ มะ และอื่ นๆ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Terrace Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ยอดเขาพิลาตุส -ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
(สวิสฯ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู ่ ยอดเขาพิลาตุส (Mt.Pilatus) หรื อ
ภูเขามังกร เป็ นยอดเขาคูบ่ า้ นคูเ่ มื องลูเซิร์น มีความสู ง
ราว 2,120 เมตร เราจะได้เห็ นทัศนี ยภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบสี่พนั ธรัฐ รวมทัง้ ความงดงาม
ของแนวเทื อกเขาแอลป์
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเดิ นทางสู ่
เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมื องโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป
(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทื อกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ย
สลับกับป่ าไม้ท่ แี ทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ นาท่าน
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คา่

วันที่สี่
เช้า

คา่

ชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเปล หรื อสะพาน
วิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็ นสะพาน
ไม้ท่ เี ก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์
และประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิ ร์นเลยทีเดี ย ว สะพาน
วิ หารนี้ เป็ นสะพานที่แข็ งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ
เชื่ อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้า จั่วแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า
400 ปี แต่น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด นา
ท่านชมรูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ ีตงั้ อยูใ่ จกลางเมื องที่หวั ของสิ งโตจะมี โล่ห์ ซึ่ งมี
กากบาทสัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯในด้านความกล้าหาญ
ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในครั้งปฏิ วตั ิใหญ่สมัยพระ
เจ้าหลุยส์ท่ ี 16 อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวหลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู ่เมือง
แองเกิลเบิรก์
นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Terrace Hotel หรื อระดับเดียวกัน
ยอดเขาทิตลิส-เมืองโคโม-กรุงมิลาน
(สวิสฯ-อิตาลี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านสูย่ อดเขาทิตลิส (TITLIS) แหล่งเล่นสกีของ
สวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทัง้ ปี สูงถึง 10,000
ฟิ ต หรื อ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่ง นี้ หิ ม ะจะไม่ล ะลาย
ตลอดทัง้ ปี นั่งกระเช้ายักษ์ท่ หี มุนได้รอบทิศเครื่ องแรกของโลก
ที่ช่ ื อว่า REVOLVING ROTAIRจนถึ งสถานี บนยอดเขาทิ ต
ลิสหลังจากนั้นให้ทา่ นได้สนุ กกับกิจกรรมบนยอดเขาแห่งนี้ ไม่
ว่าจะเป็ นการ ชมถ้าน้ าแข็ งซึ่ งเป็ นถ้าที่เกิ ดจากฝี มือมนุ ษย์
ภายในเป็ นผนั ง น้ า แข็ ง พร้อ มมี ค าอธิ ย ายเป็ นจุ ด ๆ หรื อ
สามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALKสะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปรวมถึงการเลื อกซื้ อสิ นค้าที่
ร้านขายของที่ระลึ กและ ลานหิมะซึ่งเป็ นชัน้ บนสุดซึ่งจะเป็ นชัน้ ที่ทา่ สามารถเดินย่าหิ มะออกไปยังลานกว้าง
ซึ่งเป็ นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาสู ่เมื องแองเกิลเบิร์ก อิสระ
อาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ ยว หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองโคโม่ เป็ นเมื องใน
แคว้นลอมบาร์เดีย ตัง้ อยูบ่ ริ เวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโมเป็ นเมื องที่ตงั้ อยูใ่ นเทื อกเขาแอลป์ ทิศ
เหนื อของเมื องอยูต่ ิดกับทะเลสาบโคโม โคโมเป็ นเมื องท่องเที่ยวยอดนิ ยมแห่งหนึ่ ง เป็ นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่ อ
ดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยูม่ ากมาย โดยในปี 2013 โกโมมีจานวนผูม้ าพานักค้างคื นถึง
215,000 คน ถื อเป็ นเมื องที่มีผูม้ าเยื อนมากที่สุดเป็ นอันดับสี่ ของแคว้นลอมบาร์เดียรองจากมิลาน, แบร์กาโม
และเบรชชา หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ กรุงมิลาน (MILAN) เมื องสาคัญทาง ภาคเหนื อของอิตาลี ตัง้ อยู ่
บริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่ อเมื องมิลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยูก่ ลางที่ราบ มีช่ ื อเสียง
ในด้านแฟชัน่ และศิลปะ
บริ ก ารอาหารค่ า ณ ภัต ตาคาร น าท่า นเข้า สู ่ท่ ี พัก ณ Grand Hotel Milano Malpensa หรื อระดับ
เดียวกัน

Dream Destinations Tour

วันที่หา้

เมืองเวโรนา -เวโรนาอารีน่า-จัตุรสั ใจกลางเมือง-เมืองซีรม์ ิโอเน่ -ทะเลสาบการ์ดา-มิลาน

(อิตาลี)
เช้า

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องเวโรนา (VERONA)
เมื องเล็กๆ ในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ได้รับการยกย่องให้เป็ นเมื องมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์ก ร
ยูเนสโก และยังได้รับสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยังคงสภาพสถาปัตยกรรมจากสมัยโรมันไว้
อย่า งสมบู ร ณ์ ปั จ จุ บ นั เมื อ งเวโรนาสามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่อ งเที่ ยวเป็ นจ านวนมาก เนื่ องจากเป็ นเมื อ งที่ มี
ความสาคัญทางศิ ลปะ และวัฒนธรรมเก่าแก่ท่ ียงั มีให้เห็ นในงานนิ ทรรศการประจาปี โรงละคร และโอเปร่าใน
โรงละครกลางแจ้งที่มีมาแต่โบราณ ทาให้เมื องนี้ เป็ นต้นกาเนิ ดผลงานปลายปากกาของวิลเลียม เชกสเปี ยร์
โดยเฉพาะตานานรักอมตะของโรมิโอจูเลียต ที่คุณจะได้สมั ผัสกลิ่นอายของความรักตลบอบอวลไปทัง้ เมื อง นา
ท่านถ่ายภาพด้านหน้า เวโรนาอารีน่า (VERONA ARENA) โรงละครกลางแจ้งแบบโรมันเป็ นสถาปัตยกรรม
ศิลปะโรมันโบราณอายุกว่า 2,000 ปี สามารถจุคนได้กว่า 15,000 คน มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 3 สเตเดี้ยมของ
อิตาลี ปัจจุบนั ยังถูกใช้เป็ นสถานที่จดั แสดงคอนเสิ ร์ต โอเปร่า ถื อเป็ นสัญลักษณ์ของเมื องเวโรนา ซึ่งลักษณะ
เหมื อนโคลอสเซี่ยมที่กรุ งโรมแต่ขนาดเล็กกว่า จากนั้นนาท่านเดินเล่นบริ เวณ จัตุรสั ใจกลางเมือง (PIAZZA
DELL ERBE) ที่มีลานตลาดนัดเล็กๆ ขายของฝาก มีทงั้ หน้ากากหลากหลายแบบ เส้นพาสต้า และของที่ระลึก
ต่างๆ เป็ นตลาดนัดที่สวยงาม อีกทัง้ ที่ชุมนุ มของชาวบ้านตัง้ แต่ยุคโรมัน มีตึกที่รายล้อมสีพาสเทลหวานๆ และมี
ร้า นเล็ ก ๆ ให้ท ่า นเดิ น ชมตามอัธ ยาศัย อิ ส ระอาหารกลางวัน เพื่ อ ความสะดวกในการท่ อ งเที่ ย ว
หลัง จากนั้ น หลัง จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เมื อ งซี ร ์มิ โ อเน่
(SIRMIONE) เป็ นเมื องเก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ด้วยลักษณะภู มิ
ประเทศที่เป็ นแหลมยื่ นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA)
ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 อยูภ่ ายใต้การปกครองของเมื องเวนิ ส
เพราะสมัยนั้นเมื องต่างๆ ในประเทศอิ ตาลียงั ไม่ได้รวมตัวกันต่าง
เป็ นเอกเทศปกครองกันเองแถมมี การทาสงครามเพื่ อแย่งชิงเมื อง
เลยเป็ นเมื อ งที่ มี ป ระวัติ ค วามเป็ นมาอัน ยาวนาน ที่ ส าคัญ มี
หลัก ฐานและร่ อ งรอยทางประวัติ ศ าสตร์ ต ั้ง แต่ยุ ค สมัย โรมันทัง้
กาแพงเมื องที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ อป้องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็ นเมื องที่มีผูค้ นที่มีฐานะในยุคสมัยโรมันใช้เป็ นที่
พักผ่อนหย่อนใจและปัจจุบนั ก็เป็ นเมื องพักผ่อนริ มทะเลสาบ นาท่าน ชมทะเลสาบการ์ดา ชมความสวยงาม
ของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบซี่งเป็ นทะเลสาบน้าจื ดที่เกิดจากน้าแข็งละลายจากเทื อกเขาแอลป์ ดังนั้นซี ร์มิโอเน่
จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทัง้ สองด้าน ถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็ นแค่เมื องเล็กๆ แต่ก็มีเสน่หด์ ึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ได้ตลอดทัง้ ปี หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู ่ เมืองมิลาน
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ่ท่ ีพกั ณ Grand Hotel Milano Malpensa หรื อระดับ
เดียวกัน

Dream Destinations Tour

วันที่หก

มิลาน-ปิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ - Serravalle Designer Outlet-สนามบิน-ดูไบ (อิตาลี – ยูเออี)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน่ มี
ชื่ อเสียงในด้านแฟชัน่ ศิลปะ และเครื่ องหนัง เป็ นเมื องแห่งแฟชัน่ สาคัญเมื องหนึ่ งของโลก ในลักษณะเดียวกับ
นิ วยอร์ก ปารี ส ลอนดอน “มิลาน”เป็ นเมื องหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ตัง้ อยู ่
บริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี ชื่ อเมื องมิลานมาจากภาษาเซลต์คาว่า MID-LAN มีประชากรประมาณ1,308,500
คน และมีช่ ื อเสี ยงเกี่ยวกับประเพณี คริ สต์มาสที่เรี ยกว่า“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิต
รถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิ
ลานและสโมสรฟุตบอลเอซี มิลาน,มี ภาพวาดเฟรสโก้ท่ ี มี
ชื่ อเสี ย งโด่ง ดัง ,โรงละครโอเปร่ า หลัง จากนั้ น น าท่า น
เดินทางสู ่ ปิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del Duomo)
ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรื อที่เรี ยกว่า
ดูโอโม่ (DUOMO)ชื่ อนี้ ไว้ใช้เรี ยกมหาวิหารประจาเมื อง
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็ จ 400 กว่าปี หลังจากนั้น
ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีช่ ื อเรี ยกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหิ นอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับอยู ่
กว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริ เวณนั้นยังเป็ น
ศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
ซึ่งมีจาหน่ายมากมายในบริ เวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวก
ในการท่องเที่ยวและให้ท่านได้เลื อกซื้อสิ นค้าของที่ระลึ กหรือสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัยจากนั้นนา
ท่านเดินทางสู ่ Serravalle Designer Outlet เป็ นสถานที่ท่ รี วมสิ นค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมจากหลากหลายเมื อง
และจากดีไซเนอร์ชนั้ นาระดับแถวหน้าของอิตาลี มีรา้ นค้าแฟชั่นและสิ นค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทัง้ Versace,
Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli, Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla,
Moschino, Bulgari, Bose, และอื่ นๆ โดยสิ นค้าแฟชัน่ จะลดราคาตัง้ แต่ 30% - 70% ตลอดทัง้ ปี สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสูเ่ มืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092(บริ การ
อาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

21.20 น.

วันที่เจ็ด
06.35 น.
09.30 น.
18.40 น.

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ่สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372(บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

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

Dream Destinations Tour

กาหนดการเดินทาง

ราคา

พฤศจิกายน

30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562

39,900

ธันวาคม

5-11 ธ.ค. 2562

39,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุ ในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยวคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า บริ ก ารในการขอยื่ น วี ซ่ า กลุ่ ม เชงเก้น 3,500 / ท่ า น ทางสถานทู ต จะไม่ คื น เงิ น
ค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโรx 5วัน = 10ยูโร)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700บาท
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ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภท
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี
877-7-31971-9
407-989482-0
670-1-23301-0
026-8-69526-5
986-0-65322-4

ชื่อบัญชี
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทพร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3
วัน)
2.

หากท่านที่ตอ้ งการให้ทางบริ ษัททัวร์ย่ ื นวีซา่ ให้ กรุ ณาชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในการขอยื่ นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
3,500 / ท่าน พร้อมกับยอดมัดจาในข้อ 1

3.
4.
5.

ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดิ นทางให้
ท่าน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ สี ู ญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กาหนดเช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ ว
ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิน ตอนเวลาที่
เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BEDซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมือ
ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย(เอกสารและขัน้ ตอนการยื่ นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและ
อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่ อยื่ นวี
ซ่า)
1.
แบบคาร้องขอวีซา่ เชงเก้นพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยภาษาอังกฤษ และลงลายเซ็นต์ของผูส้ มัคร
2.
รุ ปถ่ายขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังขาว จานวน 2 รู ป
3.
หนังสื อเดิ นทางที่มีอายุคงเหลื ออย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันที่เดิ นทาง
พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง จานวน 2 ชุด
4.
สาเนาบัตรประชาชน
5.
สาเนาทะเบียนบ้าน
6.
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ / ใบยื นยันการจองโรงแรม / โปรแกรมการเดินทาง /
ประกันภัยการเดินทาง
7.
ใบรับรองการทางานหรื อหลักฐานการจ้างงานฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยต้นสังกัดที่ทา่ นทางานอยู ่ โดยมีอายุไม่
เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออก
8.
กรณี ท่ เี ป็ นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษัทหรื อหนังสื อรับรองบริ ษัทฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมี
อายุไม่เกิน 1 เดื อนนับจากวันที่ออก
9.
สาหรับท่านที่เกษี ยณอายุหรื อไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ ไม่จาเป็ นต้องเตรี ยมเอกสารในข้อนี้ หลักฐานทางการเงิน
(สถานทูตรับพิจารณาเฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นและควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 6 หลัก) หนังสื อ
รับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มายื่ นคา
ร้องขอวีซา่ และ บันทึกรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6
เดื อน โดยรายการอัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากก่อนวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่
กรณี ผูส้ มัครขอวีซา่ มีผูร้ ับรองสถานะทางการเงินให้ (SPONSOR)
5.

•

หนังสื อรับรองบัญชีจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจาก
วันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่ ของผูท้ ่ รี ับรองให้และระบุช่ ื อของผูท้ ่ รี ับการรับรอง

•

บันทึกรายการเคลื่ อนไหวทางบัญชี (BANK STATEMENT ฉบับภาษาอังกฤษ) ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยรายการ
อัพเดตล่าสุดไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่มายื่ นคาร้องขอวีซา่
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•

หลักฐานยื นยันความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ มัครและผู ท้ ่ ีออกค่าใช้จา่ ยให้ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ สาเนาสู ติ
บัตร หรื อ สาเนาทะเบียน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
กรณี เด็กที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่
1.
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ต้องระบุวา่ เด็กเดินทางไปกับใครด้วย (ใช้ตวั จริ ง)
2.
หนังสื อแสดงอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว (ใช้สาเนา)
3.
ต้องนาเอกสารเอกสารในข้อ 1 และ 2 ไปให้ทางกรมการกงสุ ลประทับตราครุ ฑ ที่ฝ่ังซ้ายบน ถึงจะใช้ย่ ื นวีซ่า
อิตาลีได้หากไม่มีตราประทับศูนย์ท่ รี ับยื่ นวีซา่ จะไม่รับยื่ นและยื นยันยื่ นไม่ได้
หมายเหตุ
1.
ผูท้ ่ ีสามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้ได้ตอ้ งเป็ น บิดา มารดา กันทางสายเลื อดเท่านั้น ผูท้ ่ ีเป็ นญาติ ลุง ป้า น้า อา จะ
ไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยให้กนั ได้
2.
สาหรับเอกสารที่ตอ้ งแปลภาษาอังกฤษ ทางศูนย์รับยื่ นวีซา่ อิตาลี จะรับเอกสารการแปลจากบริ ษัทที่ได้รับรอง
เท่านั้น เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น หากต้องการให้บริ ษัทช่วยดาเนิ นการให้มีคา่ ใช้จา่ ยใบละ 500 บาท
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย ์.........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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