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วาติกนั ซิตี-้ มหาวิหารเซ็นต์ ปีเตอร์ -นา้ พุเทรวี-่ บันไดสเปน-โคลอสเซี่ยม-หอเอนปิ ซ่ า
เวนิส-จัตุรัสซาน มาร์ โค-ทะเลสาบลูเซิร์น-สะพานหอคอย-อนุสาวรีย์สิงโต-ยอดเขาทิทลิส
เล่ นหิมะ-ชมถา้ นา้ แข็ง-หอไอเฟิ ล-พระราชวังแวร์ ซายน์ -ประตูชัย-จตุรัสคองคอร์ ด
รวมมัคคุเทศก์บรรยายภายในพระราชวังแวร์ ซายน์
ทาจองคิวล่วงหน้ า ไม่ ต้องรอคิวนาน ไม่ ต้องเดินเทีย่ วเอง !!!
เดินทางโดยสายการบิน อิยปิ ต์ แอร์ (MS)

แวะเที่ยวไคโร ชมปิ รามิด สฟิ งซ์ กรุ ทองคําตุตันคาเมน

ล่ องเรื อแม่ นำ้ แซนน์ // รวมทิปคนขับรถ
เดินทางวันที่

วันแรก
22.00 น.

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

17-25
3-11 / 21-29 / 28 มี.ค.-5 เม.ย.
1-9 / 8-16 / 11-19 / 25 เม.ย.-3 พ.ค. / 29 เม.ย.-7 พ.ค.
9-17 / 23-31

กรุ งเทพฯ-ไคโร
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ Q
ประตู 7 โดยสายการบิน อิยปิ ต์ แอร์ พบกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง
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วันทีส่ อง
00.55 น.
05.00 น.

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ าม
เช้ า
09.40 น.
13.00 น.

ไคโร-ปิ รามิด
ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน อียปิ ต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS-961
เดินทางถึงสนามบินไคโร นําท่านเดินทางสู่ เมืองกิซ่า นําท่านชม สฟิ งค์ และหมู่มหาปี รามิดแห่ งเมืองกีซ่า ซึ่ง
เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสี ยงหมู่มหาปี รามิดนี้มีท้ งั หมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า 4,500
ปี เพื่อเป็ นสุ สานของฟาโรห์ 3 องค์ คือ ฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ถ้ าท่านสนใจ
เยีย่ มชมปิ รามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็ นการส่ วนตัว ก็สามารถซื้อตั๋วเข้ าชมได้ ต่างหาก ประมาณ 100 ปอนด์
(การเดินขึ้น-ลง เข้าไปข้างในนั้น ควรระวังว่าอาจจะเมื่อยขาได้) และชม สฟิ งค์ ที่แกะสลักจากเนินหิน
ธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ ของฟาโรห์ และลําตัวเป็ นสิ งโต แวะชม โรงงานผลิตหัวนํา้ หอม ซึ่ งกล่าว
กันว่าการทํานํ้าหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็ นศูนย์กลางแหล่งผลิดหัว
นํ้าหอมขนาดใหญ่ให้กบั ยีห่ อ้ แบรนด์เนมดังๆ หลายยีห่ อ้ อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านชมศูนย์กลางการทํา กระดาษปาปี รุ ส ซึ่งเป็ นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้
บันทึกข้อความสรรเสริ ญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียปิ ต์โบราณพร้อมกับ จากนั้นนําท่านเข้าชม
พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติอยี ปิ ต์ อันเลื่องชื่อ เป็ นสถานที่ ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุดชมโลงศพ
ทองคําแท้ พร้อมหน้ากากทองคําของฟาโรห์ตุตนั คาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ
พระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่างๆฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอนั ลํ้าค่าอื่นๆ อีก
จํานวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอฯลฯ (ค่าเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริ ยท์ ้ งั 11 พระองค์ ไม่ได้
รวมอยูใ่ นรายการ) จากนั้นนําท่านเดินทางช้อปปิ้ งเพลิดเพลินกับการซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองและของฝากต่างๆ ที่
ย่าน ตลาด ข่ าน อัล คาลิลี่ แกรนด์ บาซาร์ (KHAN EL KHALILI BAZAAR) ซึ่งเป็ นตลาดขายสิ นค้าที่ระลึก
นานาชนิดที่ใหญ่สุดและมีร้านค้านับ 100 ร้านให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั GRAND PYRAMID หรือเทียบเท่า
ไคโร-โรม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม / นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบิน ไคโร โดยสายการบิน อียปิ ต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS-791
( รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง )
เดินทางถึง สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี่ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระต่างๆ นํา
ท่านเดินทางสู่ ใจกลาง กรุ งโรม นําท่านชมความยิง่ ใหญ่ในอดีตของจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,500
ปี มาแล้ว ให้ท่านได้เก็บภาพสวยบริ เวณรอบนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-โคลอสซีอ้ มุ หรือแอมปิ เธีย
เตอร์ สนามกีฬา-สถานที่ฝึกรบ และยังเป็ น1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ และ 1 ใน 7 ของ
New 7 Wonders ที่ท่านอาจเคยเห็นจากภาพยนตร์ เรื่ องกลาดิเอเตอร์ จากนั้นนําท่านสู่ นครรัฐวาติ กนั ซึง่ จัด
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คํ่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

ได้ว่าเป็นรัฐทีเ่ ล็กทีส่ ุดในโลกโดยมีเนื้อทีโ่ ดยประมาณ 250 ไร่ เข้าชม มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ที่ยงิ่ ใหญ่ ชม
ประติมากรรมรู ปปิ เอต้ า หรื อรู ปแม่พระประคองร่ างพระเยซูหลังจากถูกปลดลงจากไม้กางเขน และ รู ป
ประติมากรรมบรอนซ์ของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ ที่นกั ท่องเที่ยวมักมาลูบเท้าของพรจากท่าน ชมความสวยงาม
ของแท่นประกอบพิธีมิสซาที่สร้างครอบที่เก็บศพของนักบุญปี เตอร์ ชมความสวยงามภายในวิหาร จากนั้นนํา
ท่านสู่ บริ เวณ นํา้ พุเทรวี่(Trevi Fountain) ที่นกั ท่องเที่ยวที่มาโรมต้องมาโยนเหรี ยญเสี่ ยงทายเพื่อให้ได้
เดินทางกลับมาที่กรุ งโรมอีก นําท่านเชิ ญเดินเล่น-ถ่ายรู ป ย่านบันไดสเปน (Spanish Step) แหล่งนัดพบวัยรุ่ นชื่ อดังของ
กรุ งโรม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั NOVOTEL ROMA LA RUSTICA หรือเทียบเท่า
กรุ งโรม-ปิ ซ่ า-เวนิส
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ อาร์ โน เป็ นเมืองท่องเที่ยวเอกของแคว้นตอสกานาของอิตาลี่
อันมีจตั ุรัสดูโอโมแห่งเมืองปิ ซา ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก ให้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านถ่ายรู ปกับ หอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางที่เป็ น 1 ในสิ่ งก่อสร้าง ของศา
สนสถานของชาวคริ สต์ ก็คือหอระฆังนัน่ เอง ที่สร้างในปี 1174 แต่เกิดการทรุ ดตัวลงเมื่อสร้างถึงชั้นที่ 3 จึงหยุด
ก่อสร้างไป จนอีกประมาณ 100 ปี ต่อมาถึงมีผสู ้ ร้างต่อได้จนครบ 8 ชั้น และได้นาํ ระฆังไปติดในอีกร่ วม 100 ปี
ต่อมา จนเสร็ จสมบูรณ์ เหมือนที่เห็นในปั จจุบนั กาลิเลโอได้เคยมาพิสูจน์ทฤษฏีการตกของวัตถุที่ยอดของหอ
เอนแห่งนี้ ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรู ปช้อปปิ้ งสบายๆ นําท่านออกเดินทางผ่าน เมืองโบโลญญ่า สู่ แคว้ นเวเนเซีย
ซึ่งมีเมืองเวนิสเป็ นเมืองสําคัญของแคว้นนี้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองในโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ าทีพ่ กั RUSSOTT หรือเทียบเท่า
เวนิส–ทะเลสาบลูเซิร์น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านข้ามเรื อสู่ ฝั่งจัตุรัสเซนต์ มาร์ ค ชุมชนที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของเวนิส นําท่านชม สะพานสะอืน้ ที่ทอดเชื่อม
ระหว่างศาลและคุกหลวง นําท่านเดินทางสู่ ใจกลาง เซนต์ มาร์ ค หรื อ ซานมาร์ โก้สแควร์ ผ่านชม พิพธิ ภัณฑ์
ดอร์ ดจ ชม วิหารเซนต์ มาร์ ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นําท่านชม สะพานริอลั โต ที่ทอด
ข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้ งสิ นค้าชื่ อดังของเวนิสอย่าง
เครื่องแก้ วมูราโน หน้ากากคาร์ นิวลั ของที่ระลึกต่างๆ และสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดัง จนถึงเวลานัดหมายเดินทาง
กลับฝั่งแผ่นดินใหญ่
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กลางวัน
บ่ าย
คํ่า
วันที่หก
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
วันทีเ่ จ็ด
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ดินแดนแสนสวยด้วยทิวทัศน์ของ ทุ่งหญ้า ภูเขา
แนวหิ มะบนยอดเขาสู งและทะเลสาบลูเซิ ร์น เดินทางสู่ ที่พกั ย่านสกีรีสอร์ ทแองเกลเบิร์ก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองในโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TERRACE หรือเทียบเท่า
แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น- ดิจอง (ฝรั่งเศส)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ ทแองเกลเบิร์ก สดชื่นด้วยบรรยากาศสวยงามของหุ บเขาแอลป์ แห่งสวิสฯ เปลีย่ น
บรรยากาศเป็ นการนั่งกระเช้ า สู่ ยอดเขาทิตลิส ด้วยความสู งถึง 3,020 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ที่ท่านจะได้
โอกาสสัมผัสกับกระเช้าไฟฟ้ าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพ
ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ ในแบบ 360 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําท่านเดินเล่นชม ถํา้ นํา้ แข็ง ให้เวลาท่านสนุกกับเล่นหิ มะ ถ่ายรู ป ชื่นชมกับวิวสวยๆอย่างเต็มที่ก่อนเดินทาง
ลงจากเขา เพื่อเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิส แวะถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้
คาเปลบรุ ค ทะเลสาบลูเซิร์นที่สวยงาม 3 แลนด์มาร์ คที่สาํ คัญ ก่อนให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งสิ นค้าคุณภาพ
ของสวิส / จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศฝรั่งเศส สู่ เมืองดิจอง เมืองสําคัญแห่งแคว้นเบอร์ กนั ดี
เป็ นแหล่งปลูกองุ่น และผลิตไวน์ช้ นั ดี อีกแห่งของฝรั่งเศส
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองในโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ าทีพ่ กั HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
ดิจอง -ปารีส
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ มหานครปารีส ที่นกั ท่องเที่ยวมากมายใฝ่ ฝันอยากมาเยือน ด้วยประวัติศาสตร์ที่
น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสัมผัสด้วย แฟชัน่ ดีไซน์เนอร์ สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่าน ชมเมืองปารีส โดยเริ่ มจากการเก็บภาพสวยของ หอไอเฟิ ล บริ เวณหน้าโรงเรี ยนการทหาร หรื อจาก
จัตุรัสทรอคาเดโร ผ่านชม ประตูชัยแห่ งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จตุรัส ชาร์ ลส เดอโกล์ล ถนนชองเอลิเซ่ที่โด่ง
ดัง จตุรัสคองคอร์ ตที่ต้ งั ของเสาหิ นโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ ในอียปิ ต์ โดมอินวาลิดสถานที่เก็บพระศพ
จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ฯลฯ นําท่านลง เรือบาโตว์ มุช ล่องชมความงามของสิ่ งก่อสร้าง
สองฝั่งแม่น้ าํ แซนต์ อาทิ หอไอเฟิ ล วิหารนอทรดาม จตุรัสคองคอร์ ต ลอดผ่านสะพานอเล็กซานเดอร์ ที่ 3 อันสวยงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
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นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า
วันทีแ่ ปด
เช้ า

15.45 น.

วันทีเ่ ก้า
12.35 น.

ปารีส – พระราชวังแวร์ ซายส์ -ไคโร
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ ซายน์ เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ ซายน์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้า
หลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็ นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย นําท่านชมภายใน
พร้ อมฟังบรรยายภาษาไทยจากมัคคุเทศก์ พระราชวัง ทั้งในส่ วนของกษัตริ ย ์ และพระราชินีรวมทั้งห้องโถง
กระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้ าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริ เวณต่างๆ ของพระราชวัง ก่อน
เดินสู่ สนามบิน ชาร์ลส เดอ โกลล์ (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่ อง)
ออกเดินทางจากปารี สสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน อียปิ ต์ แอร์ MS-800 / MS-960 ( แวะเปลีย่ นเครื่องสนามบิน
ไคโร )
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************************************

อัตราค่ าบริการ
กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ท่านละ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องเดี่ยว
ท่านละ

74,900
71,900
68,900
9,000

อัตราค่ าบริการ
28 มี.ค.-4 เม.ย. / เมษายน-พฤษภาคม 2558
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
77,900
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
ท่านละ
74,900
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ท่านละ
71,900
ผูใ้ หญ่พกั ห้องเดี่ยว
ท่านละ
10,000
**ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตามความเหมาะสม หากสายการบินมีการเรียกเก็บค่ านํา้ มันเพิม่ **
* จํานวนผู้เดินทางขั้นตํ่า 25 ท่าน / คณะ

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
* ค่าตัว๋ เครื่ องบิน สายการบินอียปิ ต์ แอร์ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุ งเทพฯ-ไคโร-โรม // ปารี ส-ไคโร-กรุ งเทพฯ
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* ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการ
* ค่ารถรับส่ งระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* มัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( ประกันไม่ครอบคลุมถึงสุ ขภาพ และทรัพย์สินส่ วนตัว )
* ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน ซึ่ งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 31 ก.ค. 57
* ค่าทิปคนขับรถในต่างประเทศ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
* ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
* ค่าธรรมเนียมการทําหนังสื อเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
* ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
* ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม / สนามบิน
* ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย
* ค่าล่องเรื อกอนโดล่า
การชําระเงิน
* ทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาท ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่านสําหรับการจองทัวร์
* ทางบริ ษทั ฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทําการ (ยกเว้นช่ วง HIGH
SEASON ต้ องชําระล่วงหน้ า 21 วันทําการ) มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
การยกเลิกการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทําการ คืนเงินมัดจําทั้งหมด (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON ต้ องยกเลิก
ก่อนออกเดินทาง 40 วันทําการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทําการ หักมัดจํา 10,000 บาท (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON ต้ อง
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทําการ)
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทําการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON
ต้ องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทําการ หัก 50%ของราคาทัวร์ )
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* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทําการ)
* หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที่นงั่ 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูต
เรี ยกเก็บ (ยกเว้นช่ วง HIGH SEASON ต้ องชําระค่ ามัดจําทีน่ ั่ง 5,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ)
*บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู้ ดินทาง ตํ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อน 14 วันทําการ และทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณี ที่เกิด
เหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบตั ิเหตุฯลฯ และบริ ษทั จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อหลบหนี
เข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ว
หมายเหตุ
* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ หรื อ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของ ห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
* บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
ประกาศจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้สมัครทุกท่ านต้ องมาแสดงตัวทุกครั้ งทีม่ ีการ
ยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพของผูเ้ ดินทาง โดยการเก็บข้อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้าและข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ 10
นิ้ว ที่เรี ยกว่า ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ซึ่ งข้อมูลของผูส้ มัคร จะถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า VIS เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี และท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวี
ซ่า VIS ได้บนเว็บไซด์ http://ec.europa.eu/vis
สิ่ งทีท่ ่านควรทราบก่อนยืน่ วีซ่า
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผสู ้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สําหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรื อทํางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรื อศึกษาอยูเ่ ท่านั้น
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3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ้น
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุ ณาจัดส่ งภายใน 20 วันก่อนวันเดินทาง)
1. หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (มีหน้ าว่างที่ยงั ไม่ ประทับตรา 2 หน้ าขึน้ ไป) หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าให้แนบมา
ด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
2. รู ปถ่ ายสี ขนาด 1.5 x 2 นิว้ หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร หรือ มีขนาดเท่ ารู ปใบหน้ าใน
หนังสื อเดินทาง (PASSPORT)
จํานวน 3 รู ปต่ อท่าน ถ่ ายไม่ เกิน 6 เดือน
ข้ อควรระวัง : รู ปถ่ายที่ใช้ในการยืน่ ขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กาํ หนด
ดังต่อไปนี้ :
ี อ
ั เจน
ฉากหลังเป็ นสอ
่ น (ขาว หรือ ครีม) ทีส
่ ามารถทาให ้มองเห็นใบหน ้าของผู ้ยืน
่ ได ้อย่างชด
ั สูง
โฟกัสทีใ่ บหน ้าของผู ้ยืน
่ และ มีความคมชด
พิมพ์บนกระดาษทีใ่ ชส้ าหรับการถ่ายรูปทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดี
มองเห็นใบหน ้าทัง้ หมด ไม่ยม
ิ้ (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ ้าคลุมศรี ษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูต
่ ้าคลุมผมทางศาสนาได ้
ยังคงอนุญาตให ้ผู ้ยืน
่ สามารถใสผ
้ เ่ ย็บกระดาษ) และสาหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นัน
กรุณาติดรูปถ่ายด ้วยกาวเท่านัน
้ ทีใ่ บคาร ้องขอวีซา่ (ไม่ใชที
้ ให ้ยืน
่
พร ้อมกับเอกสารอืน
่ ๆแก่เจ ้าหน ้าทีใ่ นขณะทีท
่ าการยืน
่ ขอวีซา่ ณ ศูนย์รับคาร ้องขอวีซา่

ข้ อควรระวัง : หากรู ปถ่ายไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ขา้ งต้น อาจจะส่ งผลต่อการพิจารณาคําร้องขอวีซ่าของท่านได้ ดังนั้น
ควรระมัดระวังในการปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุ ณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของ
แต่ละสถานทูต)
* พนักงานบริ ษทั
:
ใช้หนังสื อรับรองจากสถานที่ทาํ งานเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น ระบุตาํ แหน่ง
อัตราเงินเดือน และ วันเริ่ มทํางาน (เอกสารต้ องออกไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น
วีซ่า เช่ น ยืน่ วีซ่า 22 พ.ย. เอกสารต้ องออก 22 ต.ค. เป็ นต้ นไป)
* ข้าราชการ
:
ใช้หนังสื อรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
* กรณี เกษียณอายุ
:
ใช้สาํ เนาบัตรข้าราชการบํานาญ
* เจ้าของกิจการ
- เจ้าของบริ ษทั
:
ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั , หนังสื อจดทะเบียนห้างหุ ้นส่ วน (คัดสํ าเนาไม่ เกิน 3
เดือนนับจากวัน ยืน่ วีซ่า)
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- เจ้าของร้านค้า
:
- ประกอบอาชีพอิสระ :

ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ (ทพ.4) , พค. 0403
พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐาน
แสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็ จแสดงการซื้ อขาย , เอกสาร
การเสี ยภาษี
- นักเรี ยน/นักศึกษา
:
ใช้หนังสื อรับรองจากสถานศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ ง ระบุช้ นั เรี ยน (เอกสาร
ต้ องออกไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า เช่ น ยื่นวีซ่า 22 พ.ย. เอกสารต้ องออก 22
ต.ค. เป็ นต้ นไป)
4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุ ณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ชื่อของแต่ละ
สถานทูต)
4.1 หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน ตัวจริง (เอกสารต้ องขอมาจากธนาคารล่ าสุ ดไม่ เกิน 15 วัน นับจากวันยื่น
เอกสาร) คู่กบั สํ าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชี
ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชี ล่าสุ ด ไม่ เกิน 7 วันนับจากวันยืน่ เอกสาร)
4.2 กรณี ไม่มีบญั ชีส่วนตัว หรื อ เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี ให้บุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน เช่น บิดา,มารดา,พี่,น้อง
ทํา หนังสื อรับรองการันตี โดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวา่ จะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยมีผ้ อู อกค่ าใช้ จ่ายและชื่ อผู้ที่
ออกค่ าใช้ จ่ายให้ พร้ อม สํ าเนาสมุดบัญชี หรือ STATEMENT ใช้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น ที่แสดงถึงการเคลื่อนไหว
ของบัญชียอ้ นหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ปรับสมุดบัญชี ล่าสุ ด ไม่ เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) และเอกสารผูอ้ อกค่าใช้จ่าย 1.
สําเนาพาสปอร์ ตหรื อบัตรประชาชน 2.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผูอ้ อกค่าใช้จ่าย 3.เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น
ทะเบียนบ้าน , ใบสู ติบตั ร
4.3 บุคคลที่ทาํ งานแล้วทุกท่าน จะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากส่ วนตัวทุกกรณี **
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรสู ติบตั ร (สําหรับเด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ที่สมรส หรื อหย่า) / สําเนาใบมรณะบัตร / สําเนาบัตรเปลี่ยนชื่อ หรื อ
นามสกุล (ถ้ามี) / เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่นๆ
7. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากเขตหรื ออําเภอเท่านั้น พร้อมสําเนาพาสปอร์ ตหรื อสําเนาบัตร
ประชาชนของบิดาและมารดา ในกรณี ที่เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรื อเดินทางกับท่านใด
ท่านหนึ่ง
** กรณี บุตรอยูใ่ นความดูแลของบิดาหรื อมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสื อรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่า
ร้าง โดยมีขอ้ ความระบุวา่ “มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูด้ ียว”
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