EU 01 EK : IT-CH-F9D7N

อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน
โรม หอเอนปิ ซ่า ฟลอเร้นซ์ นครเวนิส ลูเซิรน์
อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงเฟรายอร์ค ดิจอง รถไฟด่วน TGV ปารีส
ล่องแม่น้ าแซน พระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้ ง กลับไฟลท์ดึกจากปารีส
            

กาหนดการเดินทาง 08 – 16 ก.ค. / 21 – 29 ต.ค. ‘18
นทางกรุงเทพฯ
10 --18
วักนาหนดการเดิ
แรก
กรุงเม.ย.
โรม 58
06.30น. คณะเดินทางพร้อมกัน

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 ROW : T สายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
09.55น. เดินทางสู่กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ EK 375/095 (0955-1300/1555-2005) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ดไู บ
20.05น. ถึง ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี -ฟี อูมิชิโน หรือที่รจ
ู ้ กั กันทัว่ ไปในชื่อ ท่าอากาศยานฟิ อูมิชิโน
เป็ นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL THE BRAND หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

สนามกีฬาโคลอสเซียม - วาติกนั – น้ าพุเทรวี่ - บันไดสเปน

รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ นครวาติกนั ศูนย์กลางคริสต์ศาสนา นิ กายโรมันคาทอลิค ชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเต็มไปด้วยงามประติมากรรมจากฝี มือศิลปิ นชื่อดัง “ปิ เอต้า” ผลงานสลักหินอ่อนของ
ไมเคิล แองเจลโล บัลลังค์เหนือหีบพระศพของเซนต์ปีเตอร์ ผลงานอันวิจิตรของเบอร์นินี่ ชม ที่ประทับ
สันตะปาปา และ สวิสการ์ด ในเครื่องแบบสไตล์เรเนซองต์ ที่ออกแบบโดยไมเคิล แองเจลโล จากนั้น
นาท่านชม อาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ ชม สนามกีฬาโคลอสเซียม(ถ่ายรูปภายนอก) อันโด่งดัง, สนามกรีฑา
ม้าศึกเบนเฮอร์, โรมันฟอรั ่ม ลานประชุมของเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
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บ่าย

คา่

ท่านชม น้ าพุเทรวี่ ซึ่งเป็ นน้ าพุที่โด่งดังที่สุดแห่งกรุงโรม ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อน
แบบบารอกซึ่งสร้างขึ้ นในปี 1732 ผลงานการออกแบบโดย นิ โคลา ซัลวี และยังเป็ นที่มาของเพลงอมตะ
“Three coins in the fountain” จุดอธิษฐานในการกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั้ นเดินทางสู่ยา่ น
บันไดสเปน อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้ งสินค้าแบรนเนมดังมากมายสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองพราโต้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL CHARME หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ปิ ซ่า - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส

เช้า

รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า อัญมณีเม็ดงามแห่งการท่องเที่ยวของแคว้นทัสคานี (Tuscany) นาท่านเข้าสู่บริเวณ
จัตรุ สั กัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)ที่ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์นา
ท่านชม หอเอนปิ ซ่า สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1174 เป็ นสิ่งก่อสร้างที่ติดอันดับ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ใกล้ๆมี
หอสวดมนต์ Baptistery และมหาวิหารปิ ซ่า Duomo ที่สร้างในสไตล์โรมาเนสก์
เชิญท่านบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก พร้อมเลือกซื้ อสินค้าที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง
บ่าย นาท่านเดินทางสู่สถานี รถไฟท้องถิ่นให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศโดยสารรถไฟอิตาลีเพื่อเดินทางเข้าสู่สถานี รถไฟ
ใจกลาง เมืองฟลอเร้นซ์ เมืองที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางศิลปะ ชมตัวเมืองเก่าแก่ที่ต้งั อยูร่ ิมฝัง่ แม่น้ าอาร์โนลอัน
สวยงาม นาชมมหาวิหารฟลอเร้นซ์ , จตุรสั ซินยอเรีย แหล่งรวมรวมผลงานประติมากรรม และสะพานเวคคิโอที่
เก่าแก่ทอดตัวข้ามแม่น้ าอาร์โนสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองเวนิ ส เมืองหลวงของแคว้น Veneto ซึ่งอยู่
ทางตอนเหนื อของประเทศอิตาลี
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จีน พักค้างคืน ณ HOTEL RUSSOTT หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

เวนิส – เกาะเซนต์มาร์ค - ลูเซิรน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านลงเรือล่องสู่ เกาะเวนิส ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติคประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400แห่ง และเมืองแห่งนี้ ใช้คลองแทนถนนแห่งเดียวในโลก นาท่านชมศูนย์กลางอยูท่ ี่
จัตรุ สั เซนต์มาร์คและโบสถ์เซนต์มาร์ค ศิลปะแบบไบเชนไทน์อนั งดงาม ผ่านชมพระราชวัง ดอร์จ อดีตวังของ
เจ้าผูค้ รองนครเวนิ สนาทานชม สะพานที่สวยที่สุดและโด่งดังที่สุดชื่อสะพานรีอลั โต้ (Ponte di Rialto) จากนั้น
อิสระให้ได้เลือกซื้ อเครื่องแก้วมูราโน่ ซึ่งเป็ นงานฝี มือมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และมีชื่อเสียงมาก , หน้ากากสาหรับ
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สวมใส่ใน เทศกาลคาร์นิวลั เมืองเวนิส หรือจะเลือกขิบกาแฟในร้าน“ CAFÉ FLORIAN ” ที่เปิ ดให้บริการมา
ตั้งแต่ปี 1720 มีชื่อเสียงของเวนิ ส *** หากท่านอยากสัมผัสความเป็ นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า
พาหนะอันเป็ นสัญลักษณ์ของชาวเวนิส เรือสามารถนั ่งได้ลาละ 6 ท่าน และจะล่องไปตามคลองน้อยใหญ่
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถติดต่อที่หวั หน้าทัวร์ ***

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้ นเมือง (เมนูสปาเก็ตตี้ หมึกดา)
สมควรแก่เวลานาคณะนังเรือกลับสู่ฝัง่ แผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิรน์ เมืองโรแมนติคริมทะเลสาบ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็ นเวลานับศตวรรษ
และยังเป็ นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวพากันมาเยือนเมืองแห่งนี้ มากมายเมืองแห่งนี้ ยังมีความสาคัญในด้านการ
ก่อกาเนิ ดสมาพันธรัฐอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL IBIS STYLES หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ลูเซิรน์ - อินเทอร์ลาเคน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมอนุ สาวรียส์ ิงโตแกะสลักริมหน้าผาที่สร้างเป็ นอนุ สรณ์แก่เหล่าทหารผูก้ ล้าชาวสวิสที่เสียชีวติ ในสงคราม
สมัยปฏิวตั ิใหญ่ในฝรัง่ เศสจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรัง่ เศสนาท่านชมทะเลสาปลูเซิรน์ ที่มีทิวทัศน์
อันงดงาม และชมสัญลักษ์ณของเมือง คือ สะพานชาเปล ซึ่งเป็ นสะพานไม้ทอดตัวข้ามแม่น้ ารุซซ์ REUSSและมี
หอคอยกลางน้ าที่ต้งั เด่นอยูใ่ จกลางเมืองมากว่า 800 ปี อิสระให้ท่านเลือกเลือกซื้ อสินค้า สวิสฯนานาชนิ ด เช่น
นาฬิกา มีดพับ ช๊อคโกเลต ฯลฯ หรือพักผ่อน เดินเล่นชมเมืองริมทะเลสาปสวย )สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง
สู่เมืองอินเทอร์ลาเคน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน เมืองตากอากาศที่ต้งั อยูร่ ะหว่างทะเลสาปเบรียนซ์ ทางตะวันออก
(Lake Brienzและ ธุน (Lake Thun) ทางตะวันตกซึ่งอยูส่ งู กว่าระดับน้ าทะเล 570 เมตร มีฉากหลังเป็ นยอดเขา
จุงเฟราและยังมีความสาคัญประหนึ่ งเมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอลันด์อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองซึ่งเมืองแห่ง
นี้ เสมือนอยูใ่ นหุบเขาและถนนสายหลักมีรา้ นค้าเรียงราย อิสระให้ท่าน เลือกซื้ อของที่ระลึก สินค้าสวิสฯ เช่น
นาฬิกา มีดพับฯลฯ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พื้ นเมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ เมืองเล็กน่ ารักท่ามกลางเขาสูงจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอด
เขาจุงเฟรา ซึ่งในปี 2001 องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เป็ นพื้ นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
ให้ท่านได้โดยสารรถไฟ ขึ้ นสู่สถานี รถไฟที่สงู ที่สุดในยุโรป ขึ้ นสู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่สงู จากระดับน้ าทะเลถึง
3,454 เมตร หรือ 11,333 ฟุต ซึ่งได้รบั การยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างทางเส้นทางที่ขนสู
ึ้ ่ยอด
เขานั้น รถไฟจะจอดแวะชม ธารน้ าแข็ง EISMEER อันเป็ นธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานี รถไฟที่สงู ที่สุดใน
ยุโรป ถึงยอดเขาแล้วนาท่านขึ้ นสู่ “สฟริ้ งค์(SPHINX)“” หอชมวิวที่สงู ที่สุดในยุโรป ชมถ้าน้ าแข็งขนาดใหญ่ ที่อยู่
ใต้ธารน้ าแข็งถึง 30 เมตร สู่จุดชมวิวที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เชิญท่านสนุ กสนานเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะสี
ขาวบริสุทธิ์ในลานกว้าง พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยการนัง่ รถไฟกลับลงสู่ เมืองเวงเก้น-เลาเทอร์บรุนเนน (โดย
การกลับเส้นทางใหม่ ไม่ซ้าเส้นทางเดิม) จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์ – ฝรัง่ เศส
เดินทางผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แห่งเขตแค้วนเบอร์กนั ดี ที่มีการปลูกต้นมัสตาร์ด และเป็ นแห่งผลิตไวน์ช้นั ดี
ของประเทศฝรัง่ เศส อีกด้วย นาท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พื้ นเมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL NOVOTEL DIJON SUD หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ดิจอง - รถไฟด่วน TGV – ปารีส - ช๊อปปิ้ ง – ล่องแม่น้ าแซนต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
......น. นาคณะออกเดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีสวิง่ ด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมงเศษ ถึงปารีส นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง
บ่าย นาท่านช้อปปิ้ งที่รา้ นขายสินค้าปลอดภาษี เลือกซื้ อน้ าหอม และสินค้านานาชนิ ด อาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋า ฯลฯ
จากนั้นนาท่านลง เรือบอร์โตมุช ล่องแม่น้ าแซนต์ เพื่อชมความงามของสถาปั ตยกรรมสองฝากฝัง่ แม่น้ าในกรุง
ปารีสชมทัศนี ยภาพของนครปารีสที่ได้วา่ เป็ นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของโลกชมสถานที่สาคัญ
คู่บา้ นคู่เมืองสองฝัง่ ของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่า
แก่การอนุ รกั ษ์และทาให้ปารีสโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่ งของโลก
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
แล้วนาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL MERCURE หรือเทียบเท่า

วันที่แปด
เช้า

ปารีส – แวร์ซายส์ – ซิตทัี้ วร์– เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ แวร์ซายส์ เป็ นเมืองที่โด่งดังในฐานะที่เป็ นที่ต้งั ของพระราชวังแวร์ซาย แวร์ซายเคยเป็ นเมืองหลวงของ
ราชอาณาจักรฝรัง่ เศสโดยพฤตินัยเป็ นเวลากว่าหนึ่ งศตวรรษ นับจาก ค.ศ. 1682 ถึง 1789 โดยปั จจุบนั นี้ เมือง
แวร์ซายได้เป็ นชานเมืองที่รา่ รวยของกรุงปารีส และยังคงเป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและตุลาการที่
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สาคัญ เมืองนี้ สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นาท่านชมความโอ่อ่าและสวยงามของ แวร์ซายส์ พระราชวังที่
สวยงามที่สุดในยุโรป ชมพลับพลาที่ประทับ, ท้องพระโรง , ห้องรับแขก, ห้องบรรทม, ห้องนโปเลียน และ ห้อง
ต่างๆ ที่ออกแบบอย่างวิจิตรตระการตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จีน
บ่าย นาท่านชมเมือง ปารีส มหานครอันยิง่ ใหญ่ เลาะเลียบแม่น้ าแซนที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเข้าสู่ “อิลเดอลาซิเต้”
ศูนย์กลางของกรุงปารีส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม เป็ นศิลปะแบบกอธิคที่มีความงดงามด้วยยอดปลายแหลม
ของโบสถ์ และรูปปั้ นด้านหน้าของพระแม่มารี ภายในตกแต่งด้วยศิลปะแบบกระจกสี หรือสเตนแกลส ที่งดงามยิง่
ผ่านชมจตุรสั คองคอร์ด, โรงละครโอเปร่า, ประตูชยั แห่งนโปเลียน เข้าสู่ถนนแฟชัน่ ชองม์เซลิเซ่ อันทันสมัย
แล้วนาท่านสู่ ทรอคาเดโล จุดชมวิวที่เห็น หอไอเฟล ชัดที่สุด เชิญท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่าน
เลือกช้อปปิ้ งที่หา้ งสรรพสินค้า แพรงส์ตอง หรือ แกลารี่ ลาฟาแยตเป็ นการส่งท้าย สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่สนามบิน มีเวลาให้ท่านได้ทา TAX REFUND ก่อนการเช็คอิน
21.50น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK076/372 (2150-0630/0940-1915) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดไู บ

วันที่เก้า

กรุงเทพฯ

19.15น. กลับถึงกรุงเทพฯ

โดยสวัสดิภาพ … และประทับใจ…


หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน

อัตราค่าบริการ
EU 01 EK : อิตาลี สวิส ฝรั ่งเศส 9 วัน 7คืน
กาหนดการเดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักคู่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
08 ก.ค. / 21 ต.ค. ‘18


99,900.-

97,900.-

94,900.-

12,900.-

ราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน // หักค่าตัว๋ 37,000.-บาท

อัตรานี้ รวม

- ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามรายการ - ค่าวีซ่าทุกประเทศ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ
- ค่าพาหนะนาเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ผชู้ านาญบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้ อตามรายการ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000/1,000,000.-บาท
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อัตรานี้ ไม่รวม - ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป เฉลี่ย 2 ยูโร / ต่อท่าน / ต่อวัน

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผเู้ ดินทางตา่ กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้
ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทท์ ี่จะไม่รบั ผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรือบางส่วน และ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถ
ที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลง
กันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน
กรณีที่มีผเู ้ ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
(ช่วง ปี ใหม่,สงกรานต์และช่วงตุลาคม)
กรณีที่ลกู ค้าพักอาศัยอยูต่ า่ งจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทาการจองหากลูกค้ามีความจาเป็ นต้อง
ออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตัว๋
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ หรือก่อนออกตัว๋
เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าไม่ทนั กาหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั ๋วกับทางสายการบินทาง
ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการออกตั ่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การให้บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน
จะไม่เก็บค่ามัดจา
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัท ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
www.wtravel.co.th
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กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น ไม่ทนั กาหนดการออกตั ๋วกับทางสายการ
บินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด

หลักฐานการประกอบวีซ่า ประเทศอิตาลี
โปรดเตรียมเอกสารล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการเดินทาง
การพิจารณาจากทางสถานทูตใช้เวลา 30 วันทาการ
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้ วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รบั คาร้อง
ขอวีซ่าประเทศอิตาลี อาคารสีลมคอมเพล็ก ชั้น 15 ถนนสีลม (ใกล้สถานี รถไฟฟ้ าศาลาแดง) )
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ตา่ กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ

และมีหน้าเหลือไม่ตา่ กว่า 3หน้า
หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าไม่วา่ จะมีวซี ่ากลุ่มเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนาไปแสดงด้วย
จะเป็ นประโยชน์อยางยิง่ ในการยืน่ คาร๎องขอวีซา
2.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จานวน 2 ใบ ฉากหลังสีขาว ขนาดใบหน้าวัดจาก ศรีษะถึง
คาง 3 ซม. ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และต้องไม่ซ้ ากับรูปที่มีในเล่มหนังสือเดินทาง
3.สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด และ สาเนาทะเบียน
สมรส / ใบหย่า (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกวา 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถึงแม๎มีบตั รประชาชนแล๎ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูติบตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4.หลักฐานแสดงฐานะการทางาน 1

ชุด เป็ นภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการท้างาน หรือเอกสารบ่งชี้ การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดินทาง
- กรณีลกู จ้าง พนักงานบริษัทใช๎ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข๎าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหนงงาน เป็ นต๎น (เอกสารต้องออกไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซา
เช่น ยืน่ วีซา 22 ม.ค. เอกสารต๎องออก 22 ก.พ. เป็ นต้นไป)
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช๎หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่น้ัน (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับหนวยงาน หรือ องค์กร สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
(เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า เช่น ยืน่ วีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็ นต้นไป) **
สาเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ **
- กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้าหรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรองความ
เป็ นเจ้าของกิจการ พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน่ สวน
(คัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า) ที่มีชื่อของผูท้ ี่จะยืน่ วีซ่าอยูในเอกสารด้วย
- เจ้าของร้านค้า ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403 ที่มีชื่อของผูท้ ี่จะยืน่ วีซ่าอยูใ่ นเอกสารด้วย
- กรณีท่านที่เป็ นแม่บา้ น หากไม่มีอาชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดง
สาเนาทะเบียนสมรส หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนา
ทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสาเนาสูติบตั รบุตร ทั้งนี้ เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควร
คัดหนังสือชี้ แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได๎จดทะเบียน
- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุ นค่าใช๎จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชี้ แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชี้ แจงการรับรองค่าใช้จา่ ยให๎แก่ผเู้ ดินทาง
พร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้ องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใก้ลชิด หรือญาติใก้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถ
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สืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยืน่ คาร้องขอวีซ่านี้ ) (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วี
ซ่า เช่น ยืน่ วีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็ นต้นไป)
- กรณีเป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก
- กรณีเกษียณอายุ ใช๎สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพ
ตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้ อขาย , เอกสารการเสียภาษี
** ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต**
5. จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) มีอายุไม่เกิน 15วันจากวันยืน
่ คาร้องวีซ่า
โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมทั้ง ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝาก ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ทุกหน้า (สถานฑูตไม่พิจารณาบัญชี
กระแสฯ) 1 ชุด และควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมา่ เสมอ และมีจานวนไม่ตา่ กว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะ
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหาก
ใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่ งในการยืน่ ขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ยในครอบครัวด้วย
ทางบริษัทฯต้องขอให้ลกู ค้ามีการอัพเดทข้อมูลการเงินอีกครั้งก่อนการยื่นวีซ่าเพราะที่ท่านส่งมาก่อนหน้านี้ คือการ
เตรียมความพร้อมในการยื่นวีซ่าซึ่ง การอัพเดทจะแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันก่อนการยื่นวีซ่า โดยไม่มี
ข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้ น
***กรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ต้องออกหนังสือรับรองคาใช้จา่ ยให้
บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอ้ ย ฝ่ ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทา
จดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย **
** ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต**
6.เด็ ก สาเนาสูติบต
ั ร 1 ชุด และหนังสือรับรองจากโรงเรียน เป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด* กรณีที่บิดาหรือ มารดาคนใดคน
หนึ่ งมิได้เดินทางพร้อมบุตร * โปรดเพิ่ม หนังสือยินยอม ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศโดยทางอาเภอเป็ นผูอ้ อกให้
พร้อมกับสาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน ,หลักฐานการงานและการเงิน ของผูท้ ี่ไม่ได้เดินทางพร้อมเด็ก
*ก่อนการยื่นวีซ่าทุกครั้งทางบริษัทฯ จะขอสาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลังอีกครั้งให้เป็ นวันที่ปัจจุบนั
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆทั้งสิ้ น
* การพิจารณาว่าจะได้รบั การอนุ มตั ิวซี ่าหรือไม่น้ัน เป็ นดุลยพินิจของแต่ละสถานทูต การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะ
ช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้ น
* สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางมาทา REPORT หลังเดินทางแล้ว
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