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ก ำหนดกำรเดนิทำงก ำหนดกำรเดนิทำง                                

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง                              กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

18.00 น. พรอ้มกนัที่สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ทำงเขำ้ที่ เคำนเ์ตอร ์T ประตู 8-9    

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 

08.15 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงมลิำน ประเทศอิตำล ีโดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK373/EK101 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ--ดูไบดูไบ--โคโม่โคโม่--ทะเลสาบโคโม่ทะเลสาบโคโม่--มิลานมิลาน  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ : 0050-0335 น. *.*.*. 

*.*.*. อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั *.*.*. 

08.15 น. (เวลำทอ้งถิ่น) ถงึ เมอืงมลิำน (MILAN) ประเทศอิตำล ีเมอืงศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจที่ส  ำคญัของอติำล ีเมอืงที่

ขึ้นชื่อว่ำเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟช ัน่..หลงัผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกรเรียบรอ้ยแลว้... 

  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโคโม ่(COMO) (50 กม.) เมอืงในแควน้ลอมบำรเ์ดยี ประเทศอิตำล ีเป็นเมอืงเอก

ของจงัหวดัโคโม ่ต ัง้อยู่บรเิวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงที่ต ัง้อยู่ในเทอืกเขำแอลป์ ทศิเหนือของ

เมอืงอยูต่ิดกบัทะเลสำบโคโม ่และเป็นเมอืงทอ่งเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง 

น ำท่ำน ชมทะเลสำบโคโม ่ทะเลสำบที่มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของอิตำลตี ัง้อยู่ในจงัหวดัโคโม ่แควน้ลอม

บำรเ์ดยีที่นอกจำกจะไดข้ึ้นชื่อว่ำเป็นทะเลสำบที่สวยที่สุดในอิตำลแีลว้ยงัเป็นทะเลสำบที่ใหญ่เป็นอนัดบัสำมของ

อิตำลอีีกดว้ย โดยมคีวำมยำวโดยรอบทะเลสำบถงึ 160 เมตรเลยทเีดยีว และมพีื้นที่โดยรอบประมำณ 146 

ตำรำงกิโลเมตร  ที่สำมำรถชื่นชมทศันียภำพอนังดงำมของธรรมชำติ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพื้นเมอืง 

ที่พกั NOVOTEL MALPENSA หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่สามของการเดินทาง  วนัที่สามของการเดินทาง                    มิลานมิลาน--เอสเอส--นีสนีส  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

*.*.*. อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั *.*.*. 

 ระหว่ำงทำงผ่ำน เมอืงเอส (EZE) (309 กม.) หมูบ่ำ้นเลก็ๆ อนัเก่ำแก่หนึ่งในหมูบ่ำ้นที่สวยที่สุดของฝรัง่เศส 

ตัง้อยู่ริมชำยฝัง่ริเวยีร่ำทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทำงตอนใตข้องประเทศบนภูเขำสูงจำกระดบัน ำ้ทะเล 429 เมตร 

 อิสระถำ่ยรูปตำมอธัยำศยั.... 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงนีส (NICE) (13 กม.) ประเทศฝรัง่เศส เมอืงพกัตำกอำกำศทำงตอนใตข้องฝรัง่เศสที่

เรียกวำ่ เฟรนชร์เิวยีร่ำ มชีำยทะเลที่สวยงำม ซึ่งเริ่มกลำยมำเป็นสถำนตำกอำกำศยอดนิยมของคนองักฤษ และ

ชำวยุโรปมำตัง้แต่สมยัวคิทอเรีย ซึ่งจะมำนีสเพื่อที่จะพกัผ่อนหยอ่นใจ 

ชำยหำดของนีสไมใ่ช่หำดทรำยแต่จะเป็นหนิกอ้นเลก็ๆ ซึ่งคือเสน่หอ์ีก

อย่ำงหนึ่งของเมอืงนีส … 
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…ชมเมอืงนีสในส่วนที่เป็นควำมสวยงำมของอำคำรบำ้นเรือนทีต่ดิริมทะเลและผำ่นชมถนนที่เรียกวำ่ พรอมเม

นำดเดซองแกลสฝ์ัง่น ำ้สคีรำมและเมอืงรีสอรท์ ทมีคีวำมแตกต่ำงในเรื่องค่ำ

ครองชพีที่แพงจำกผูค้นที่มกี  ำลงัซื้อมำอำศยัทีเ่มอืงนีส ดว้ยอำกำศที่อบอุ่น

จำกแสงอำทติยม์ำกเป็นพเิศษนัน่เอง ผูร้กักำรอำบแดดและถอืเป็นแฟช ัน่

คนรวยที่ท  ำอยำ่งไรใหส้ผีวิเป็นสนี ำ้ตำลหรอืเพื่อเรือนร่ำงมร่ีองรอยของเผำ

ของแดริมทะเลนี่คือแฟช ัน่ค่ำนิยมของชำวเมอืงนีส  

 จำกนัน้อิสระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงบริเวณจตัรุสัมำสเซนำ (PLACE MASSENA) ตำมอธัยำศยั หรือเดนิเลน่ริมหำดบน

ถนนพรอมเมอนำรด์ เดส ์องัเกสล ์(PROMENADE DES ANGLAIS) เป็นถนนเลยีบชำยหำดที่สวยงำมเหมำะ

กบักำรพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพื้นเมอืง 

ที่พกั PARK INN NICE HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

วนัที่สีข่องการเดินทาง               วนัที่สีข่องการเดินทาง                   นีสนีส--คานส ์คานส -์-โมนาโคโมนาโค--เจนวัเจนวั  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

*.*.*. อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั *.*.*. 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงคำนส ์(CANNES) (34 กม.) เมอืงชำยทะเลเลก็ๆ ที่มอีำกำศอบอุ่นตลอดท ัง้ปีและ

เป็นเมอืงที่ใชส้ถำนที่ในกำรประกวดภำพยนตรน์ำนำชำติที่โด่งดงัไปท ัง้โลก 

 อิสระใหท้ำ่นถ่ำยภำพ PALIS DES FESIVALS ตำมอธัยำศยั และผ่ำนชมววิทวิทศันข์องเมอืงบริเวณถนน 

ลำ กรวั เชต ย่ำนเดนิเที่ยวริมทะเลทีท่นัสมยัที่สุดในโลกซึ่งเรียงรำยไปดว้ยตน้ปำลม์ และรำ้นคำ้บูติกแบรนด์

ต่ำงๆ มำกมำย อิสระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั... 

….จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมอนติคำรโ์ล (MONTE CARLO) (56 กม.) เมอืง

ใหมท่ี่ต ัง้อยู่ทำงตอนปลำยของฝรัง่เศส …ระหว่ำงทำงน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเอส 

(EZE) (9 กม.) เมอืงที่อยู่ริมชำยฝัง่รเิวยีร่ำ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทำงตอนใตข้อง

ประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงแห่งน ำ้หอมซึ่งเป็นโรงงำนน ำ้หอมเก่ำแก่ชื่อดงัอยำ่ง  

FRAGONNARD RIVIERA ใหไ้ดช้มกนั… 

น ำท่ำน ชมเมอืงโมนำโค ที่ต ัง้อยูท่่ำมกลำงทอ้งทะเลอนังดงำม 

ผ่ำนชมมหำวหิำรเซนตน์ิโคลสั ที่สรำ้งขึ้นตัง้แต่ปีค.ศ. 1875 ที่

เคยใชจ้ดังำนพระรำชพธิอีภเิษกสมรสของเจำ้หญิงเกรซ เคลล ี

รำชธิดำแห่งโมนำโค  

…จำกนัน้น ำทำ่นถ่ำยภำพกบัปำเล เดอ แปรงซ ์(PALAIS DE PRINCES) ปรำสำทที่

ประทบัของเจำ้ชำยแห่งรฐั อิสระใหท้ำ่นชมววิทวิทศันท์ี่ขนำบดว้ยท่ำจอดเรอืยอรช์อนัหรูหรำซึ่งแสดงถงึควำมม ัง่

คัง่ และร ำ่รวยของดนิแดนแห่งนี้  …. 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเจนวั (GENOA) (181 กม.) เมอืงศูนยก์ลำงที่เรียกว่ำ เปียซซ่ำเดย ์เฟรร์ำรี่ บรเิวณที่

โคลมับสัเคยอำศยัอยูต่อนเดก็ๆ 
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ที่พกั MERCURE GENOVA SAN BIAGIO HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

วนัที่วนัที่ห ้หา้าของการเดินทาง ของการเดินทาง                                     เจนวัเจนวั--มิลานมิลาน--ดูไบดูไบ--ประเทศไทยประเทศไทย  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนชมเมอืงเจนวั บริเวณยำ่นศูนยก์ลำงทีเ่รียกว่ำ เปียซซ่ำ เดย ์เฟรร์ำรี่ บรเิวณที่คริสโตเฟอร ์

โคลมับสัชำวยุโรปคนแรกที่คน้พบทวปีอเมริกำ เคยอำศยัอยูต่อนเดก็ๆ ชมยำ่นเมอืงเก่ำที่ยงัคง

บรรยำกำศของวนัเวลำและกลิน่อำยของชมุชนในสมยัก่อนทีย่งัคงมอีำคำรโบรำณในแบบ

สถำปตัยกรรมชำวโรมนั ซึ่งลว้นแต่มอีำยุมำกกว่ำ 500 ปีขึ้นไป ซึง่อดตีเป็นแหลง่รวมของกะลำส ี

พ่อคำ้ และผูค้นจำกท ัว่ทุกสำรทศิ.... 

น ำท่ำนชม (ภำยนอก) มหำวหิำรซำนลอเรนโซ (BASILICA DI SAN LORENZO) หรือโบสถ์

ซำนลอเรนโซ สรำ้งขึ้นในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธิค รำวศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถป์ระจ ำตระกูล

เมดซิ ิตระกูลผูท้รงอ ำนำจในอดตี แบ่งเป็นม ี3 ส่วนใหช้มคือ โบสถ,์หอ้งสมดุ,สุสำนประจ ำตระกูล ตกแต่งอยำ่ง

วจิิตรดว้ยหนิสต่ีำงๆสวยงำม ภำยในมยีอดโดมเป็นภำพวำดกำรตดัสนิครัง้สุดทำ้ยของพระเจำ้ที่วำดขึ้นตัง้แต่คริ

สตศวรรษที1่6 หอคิลป์จดัแสดงภำพวำดและงำนประติมำกรรมในสมยัคริสตศวรรษที่15–16 อนัเป็นช่วงเวลำ

แห่งกำรพื้นฟูศิลปะวทิยำกำร,หอ้งโถงภำยในมสุีสำน ตัง้ของหลุมศพบุคคลส ำคญัในตระกูลเมดซิติกแต่ง

สวยงำม…  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ SERRAVALLE OUTLET (53 กม.) แหลง่ชอ้ปป้ิงใกลเ้มอืงมลิำน ประเทศอิตำล ีที่ไดช้ื่อวำ่

ใหญ่ที่สุด ที่มรีำ้นคำ้กวำ่ 200 รำ้นคำ้ เช่นแบรนด ์VERSACE, BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, 

PRADA, DOLCE & GABBANA ฯลฯ 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมลิำน (MILAN)...จำกนัน้น ำทำ่น ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิำน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของ

ยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรำ และใชเ้วลำใน

กำรสรำ้งนำนเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรำ้งตัง้แต่ ปี 

ค.ศ.1386 และที่น่ำทึ่งของโบสถ ์ก็คือกำรตกแต่ง

ประดบัประดำทีเ่นน้ควำมหรูหรำอยำ่งเต็มที่

โดยเฉพำะรูปปัน้รอบตวัอำคำร มจี ำนวนกว่ำ 3,000 

ชิ้น ขวำมอืของโบสถม์อีำคำรทรงกำกบำทหลงัหนึ่ง และหลงัคำมงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกนัวำ่“อำเขต” สรำ้ง

ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษตัริยว์คิเตอรเ์อมมำนูเอลที่ 2 ปฐมกษตัริยข์องอิตำลใีนกำรรวมชำต ิ

น ำท่ำน ชอ้ปป้ิงภำยในอำคำรแกลเลอเรยี วคิตอริโอ เอมำนูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอำเขตที่สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

มชีื่อเรียกเลน่ๆว่ำเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิำน เพรำะนอกจำกจะมสีนิคำ้แบรนดเ์นมรำคำแพงขำยแลว้ ยงัมี

รำ้นกำแฟที่เรียกกนัว่ำ ไซด ์วอลค์ คำเฟ่ สำมำรถนัง่จิบ คำปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสำว แต่งกำยดว้ยเสื้อผำ้ทนัสมยั 

ดงันัน้หำกท่ำนไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กินกำแฟก็ควรที่จะตอ้งไปเดนิเลน่ชมควำมงดงำมของอำคำรหลงันี้ใหไ้ด ้

หรือหำกทำ่นยงัติดใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สำมำรถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึ่งถอืเป็นยำ่น 

ชอ้ปป้ิงที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมอืงนี้ ต ัง้อยู่ระหวำ่งโบสถดู์โอโมก่บัลำนกวำ้งแห่งหนึ่ง อิสระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำม 
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อธัยำศยั ...น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิเมอืงมลิำน เพือ่เดนิทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 

22.20 น.  ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK092/EK372 

วนัวนัที่ที่หกหกของการเดินทางของการเดินทาง                                        ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ : 0625-0940 *.*.*.  

19.15 น.  เดนิทำงถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิำพ…. 
 

**@@ __@@ ** 

อตัราค่าใชจ้า่ย  
 

วนัทีเ่ดนิทำง ผูใ้หญ่ 
เดก็ต ำ่กว่ำ 12 

พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต ำ่กว่ำ 12 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

7-12 มิ.ย. // 20-25 มิ.ย. 

13-18 ก.ย. // 27 ก.ย.-2 ต.ค. 

11-16 ต.ค. / 18-23 ต.ค.   

8-13 พ.ย. / 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 

34,999.- 7,500.- 

 

หมายเหต ุ ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ท ัง้นี้ทำงบริษทัฯ จะยดึถอืควำมปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทำ่นัน้(ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิและมค่ีำใชจ่้ำยเกิดขึ้นส ำหรบักำรเปลีย่นแปลง) 

2. ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 

4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตำมรำยกำรหรอืเทยีบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศ 

เนื่องจำกอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมกีำรปรบัขึ้นหลำยเท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบัช่วงงำนเทศกำล

ต่ำงๆและงำนแฟร,์กำรประชมุ อนัเป็นผลท ำใหต้อ้งกำรเปลีย่นยำ้ยเมอืง หรอืเพิ่มค่ำทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะ

ค ำนึงถงึควำมเหมำะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจำกกำรวำงแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไมต่ิดกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบำงโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple 

Room) อำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำนอำจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจำก
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โรงแรมนัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในกำรเรียกเก็บเงนิเพิ่มเติมในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ำ่  

** กรณีที่มงีำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน

กำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดควำมเหมำะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งที่มขีนำดกะทดัรตั และไมม่อ่ีำงอำบน ำ้ 

ซึ่งขึ้นอยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร 

6. ค่ำชมสถำนที่ทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวซีา่และการยื่นขอวซี่า  

1. กำรพจิำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรียมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ ของสถำนทูตงำ่ยขึ้น  

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวซ่ีำ หรือ ก่อนเดนิทำงกบัทำงบริษทั ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ

ลว่งหนำ้เพือ่วำงแผนในกำรขอวซ่ีำของทำ่น ซึ่งบำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวซ่ีำที่ค่อนขำ้งนำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่

ออกมำระหว่ำงกำรพจิำรณำอนุมตัิวซ่ีำได ้(กรณีถำ้มค่ีำใชจ่้ำยเกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทำ่นัน้) 

3. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงที่ศกึษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ ำนกัหรือศกึษำอยู่

เท่ำนัน้  

4. หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ำ่กวำ่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้ง

ไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเลม่ใหม ่และกรุณำเตรยีมหนงัสอืเดนิทำงเลม่เก่ำ ใหก้บัทำงบริษทัดว้ย เนื่องจำกประวตัิกำร

เดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ยำ่งยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ และจ ำนวนหนำ้หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรบัติดวซ่ีำไมต่ ำ่

กว่ำ 3 หนำ้  

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ และ

พำสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรือ กำรขดีเขยีน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่  

7. ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่)  

-ค่ำประกนัอุบตัเิหตุกำรเดนิทำง ในวงเงนิท่ำนละไมเ่กิน 1,750,000 บำท (ตำมเงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  

-ค่ำรกัษำพยำบำลส ำหรบัคนไขใ้น จำกอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / กำรเคลือ่นยำ้ยเพื่อกำรรกัษำพยำบำลฉุกเฉินและ

กำรเคลือ่นยำ้ยกลบัประเทศ / ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทำ่นัน้) 

** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงสำมำรถสอบถำมขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัที่มอีำยุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจำกอุบตัิเหต ุ

1.5 ลำ้นบำท]เทำ่นัน้ 

8. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสอืเดนิทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงของไทย 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทเิช่น ค่ำเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกิน 
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จำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั , ค่ำ

กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมค่ีำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้  

3. ค่ำภำษหีกั ณ ที่จ่ำย 3% และภำษมีลูค่ำเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งกำรใบก ำกบัภำษ ี

4. ค่ำอำหำรที่ไมไ่ดร้ะบุในรำยกำร 

5. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีที่สำยกำรบนิมกีำรปรบัขึ้นรำคำ  

6. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, มนิิบำรแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่ำบริกำรพเิศษต่ำงๆ 

8. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง  

9. ค่ำทปิท่ำนละ 50.- ยูโร 

10. ค่ำวซ่ีำเชง็เกน้ 4,500.- บำท (เนื่องจำกยื่นผ่ำนตวัแทนกำรยื่นจงึตอ้งเสยีค่ำบรกิำรใหก้บัตวัแทนกำรยื่น) (หำก 

สถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยื่นวซ่ีำเป็นคณะแลว้ ท่ำนใดไมส่ำมำรถมำตำมก ำหนดได ้กรณีถำ้มค่ีำใชจ่้ำยเกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท 

ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่ำนัน้) 

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณำจองกอ่นลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำ ทำ่นละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรับลกูคำ้รำยตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษัิทขอเก็บคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นกำรเดนิทำง  หำกทำ่นไมผ่่ำนกำรอนุมัตวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง
โดยเหตจุ ำเป็นทำงบรษัิทขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไมส่ำมำรถเดนิทำงไดม้ำกกวำ่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทำงทกุกรณี เก็บคำ่บรกิำรทำ่นละ 3,000 

บำท 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทำงทกุกรณี เก็บคำ่บรกิำรทัวรเ์ต็มจ ำนวนตำม

รำคำทัวร ์(หมำยเหต ุ– ผูเ้ดนิทำงทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ำมทีท่ำงบรษัิทระบขุอ้ควำม
บำงอยำ่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสำยกำรบนิและตัวแทนบรษัิททีต่ำ่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสำยกำรบนิ
และบรษัิทตำ่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมัตวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่่ำน) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ทำง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคำ่ตั๋วเครือ่งบนิ 
(กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คำ่สว่นตำ่งกรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิทฯอกี
ครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ำมทีท่ำงสำยกำรบนิใหร้ะบขุอ้ควำมตำมเงือ่นไข
สำยกำรบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสำยกำรบนิและตัวแทนบรษัิททีต่ำ่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดลุพนิจิของสำยกำรบนิ
และบรษัิทตำ่งประเทศ) ทัง้นี้ทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว หรอืคำ่ตั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณอีอกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคำ่ธรรมเนียมวซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่กรณีทีท่ำ่นยืน่วซีำ่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตสุดุวสิัยทีท่ำง บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถ
ควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตให ้
เดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำง
รำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำงหำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน 15 ทำ่น ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบ
ลว่งหนำ้ 14 วันกอ่นกำรเดนิทำง  
- เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภำวะ
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อำกำศและเหตสุดุวสิัยตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชน์และควำมปลอดภัย
ของผูร่้วมเดนิทำงเป็นส ำคัญ…. 
- หลังจำกทีม่กีำรจองทัวรแ์ละไดช้ ำระคำ่มัดจ ำทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิท 
หรอืช ำระโดยตรงกับทำงบรษัิท ทำงบรษัิทจะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงอืนไขตำ่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด  
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีำงกำยแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิดประตฉุูกเฉนิ
ได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่
กับทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคำ้สญูหำยหรอืลมืไวร้ะหวำ่งกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำมทำง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 30 ทำ่น( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทำงในคณะไมส่ำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซีำ่ไดค้รบ 30 ทำ่น ซึง่ในกรณนีี้ทำงบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมดหักคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
 เนื่องจำกรำยกำรทัวรน์ี้เป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธกำร 
เขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถำนฑตู เรือ่งวซีำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ เมือ่ทำ่นไดช้ ำระ
เงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอื
วำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆของเอกสำรวซีำ่ 
 กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และ 
ถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็ตอ้งช ำระ
คำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  
 หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสัมภำษณ์บำงทำ่นทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย 

และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำก
สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กนั 
 ทำงบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แตใ่นกำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ จะอยูใ่น 
ดลุพนิจิของทำงสถำนทตูฯเทำ่นัน้ ซึง่อำจจะเกดิควำมไมส่ะดวกแกท่ำ่นไดท้ำงบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภำวะอำกำศ 
และเหตดุวสิัยตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภัยของผูร่้วม
เดนิทำงเป็นส ำคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทัวรแ์กล่กูคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤตไิมน่่ำรักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญ่เชน่ไมรั่กษำเวลำเลย พดู จำหยำบคำย ดืม่สรุำบนรถ กอ่เสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ ืน่ เอำแตใ่จตนเอง หรอืถอืวำ่
มำกลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นควำมวุน่วำนในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสขุของผูเ้ดนิทำงเป็นสว่นใหญ่) 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทัวรแ์กท่ำ่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพรำะอำจเกดิอันตรำย / เพือ่ควำมปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยทัวรแ์กท่ำ่นทีม่เีดก็ทำรกอำยตุ ำ่กวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หำขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกรำบขออภัยทำ่นเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรอืไมข่ำยแกท่ำ่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หำขอ้สรุป

ร่วมกัน) 
 ทำ่นทีจ่ะออกตั๋วภำยในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยกอ่นเพือ่ขอค ำยนืยันวำ่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันกำรเดนิทำงหำกทำ่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บกำรยนืยันจำกพนักงำนแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบ
คำ่ใชจ้ำ่ยนัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท ำงำนและพักผ่อนระหวำ่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน  
20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหวำ่งวันทกุกรณโีปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทำ่นจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้
หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไมส่ะดวกในกำร
เดนิทำงทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของ
ทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรับทำ่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่ร่วมเดนิทำง 
ทำงบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดนิทำงทีม่คีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมทีพั่ก อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสัมมนำ ดงูำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชน์สูงสุดในกำรเดนิทำง 
ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือควำมเสียหำยทีเ่กดิจำกโรงแรมทีพั่ก ยำนพำหนะ,  อันเนื่องจำก
อบัุตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชำต,ิ โจรกรรม, วนิำศกรรม, อัคคภีัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมอืง, กำรผันผวนของ

อัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนัดหยดุงำน, ควำมลำ่ชำ้ของเทีย่วบนิ, สำยกำรเดนิเรอื, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิน่,  
ตลอดจนกำรถูกปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสลุ และ / หรอื สว่นงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับสถำนเอกอักครำชฑูต รวมถงึผูม้อี ำนำจท ำกำร
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แทนประจ ำประเทศไทย (โดยไมจ่ ำตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจำกเป็นสทิธพิเิศษทำงกำรทตู) ซึง่อยูเ่หนือกำรควบคมุของบรษัิท
ฯ หมำยรวมถงึในระหวำ่งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตำ่งประเทศ แตท่ำงบรษัิทฯ มคีวำมคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหต ุ
ตำมเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทำงถกูปฎเิสธโดยเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ตำ่งประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไมป่ฎบัิตติำมกฎระเบยีบ
ดำ้นกำรควำมคมุโรคตดิตอ่เฉพำะพืน้ทีม่กีำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดนิทำง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมำย บรษัิทฯ จะไม่คนื
คำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทัง้นี้กำรขอสงวนสทิธดิังกลำ่ว บรษัิท จะยดึถือและค ำนึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัย
ของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคัญ 

 
“ขอขอบพระคณุทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบรษัิท เป็นผูน้ ำพำกำรเดนิทำงในครัง้น้ี” 

 

เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่ฝร ัง่เศส 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact (สาทรซติี)้ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 
1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 
บาท 
 
หมำยเหต:ุ กำรยืน่วซีำ่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท ำกำรยืน่วซีำ่ ประเภทหมูค่ณะ เทำ่นัน้ โดยกำรยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมี
จ ำนวน 15 คน ขึน้ไป โดยทำงศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ ำหนดวันยืน่วซีำ่เทำ่นัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถไปยืน่วซีำ่ในวันที่
ก ำหนดได ้อำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดังนี ้
 
1. หนังสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไม่
นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรุด(หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรุณำน ำมำประกอบกำร
ยืน่วซีำ่ดว้ย)  
 
2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด กวำ้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ 
จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้ ถ่ำยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์
รูปไมเ่ลอะหมกึ) (ควำมยำวของหนำ้กรุณำวัดจำกศรีษะ
ดำ้นบนถงึขำ้งประมำณ 3ซม.) 
 
3. หลักฐำนกำรเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส ำเนำสมดุบัญช ี
หรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอื
ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีำ่ และหำกบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เทำ่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกนั 
หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถ่ำยส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย 
3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยให ้เชน่ ส ำเนำทะเบยีนสมรส สตูบัิตร 
ทะเบยีนบำ้น 
**สถำนทตูไมรั่บพจิำรณำบัญชกีระแสรำยวัน บัญชฝีำกประจ ำ และบัญชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลักฐำนกำรท ำงำน  
- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 
ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนักงำน หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  
(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถำนทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลงัศกึษำอยู ่ 
(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถำนทตูทีย่ืน่) 
 

5. เอกสำรสว่นตัว 
- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  
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- บัตรประชำชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี) กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร (ถำ้ม)ี กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  
- หำกเด็กเดนิทำงไปกับบดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม
ระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 
- หำกเด็กเดนิทำงกับมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 
- หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกับบดิำและมำรดำ ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์
บดิำและมำรดำ 
- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิำหรอืมำรดำไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท ำจดหมำยชีแ้จงวำ่ท ำไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำสัมภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตู
ดว้ย ทัง้สองทำ่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 
 
7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รับรองส ำเนำถูกตอ้ง ใหท้ำ่นเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

 

 


