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ก ำหนดกำรเดินทำง :   

วนัแรก กรุงเทพฯ  

16.00 น.     คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK373 / EK071  

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - ปำรสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0050-0320 *.*.*. 

08.00 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นที่ระลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจุดทีส่วยทีสุ่ดและสามารถมองเหน็

ไดอ้ย่างชดัเจน 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอือดตีพระราชวงัลูฟว ์...น าท่าน

เดนิทางสู่ ท่าเรอืบาตามซู เพือ่ล่องเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่  าคญั

คู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝัง่แมน่ า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและ

อาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการ

อนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความ

สวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีทีน่ า้ใน

แมน่ า้แซนขึ้นสูงกว่าปกตหิรอืมเีหตุการณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น า้แซนอาจจะไมส่ามารถ

ด าเนินการได)้  

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย น าท่าน ผ่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณลาน จตัุรสัคอง

คอรท์ สถานที่ซึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรีย

องัตวัเนต 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง หอยเอสคารโ์กร ์+ ไวน ์+ สเตก็ 

ทีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำม ปำรสี-ดีจอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กชุชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, 

นาฬกิา, น า้หอม, เครื่องส าอาง ฯลฯ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถกู อาทเิช่น น า้หอม, ครมี, เครื่องส าอางกระเป๋า, นาฬกิา, 

เขม็ขดั ฯลฯ   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัดี ของประเทศฝรัง่เศส (315 กม.) 

ทีพ่กั IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ เจนีวำ-เบริน์-แองเกิ้ลเบริก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั  *.*.*. 

ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธร์ฐัทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสวสิ ต ัง้อยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวา … 

น าท่าน ชมเมอืงเจนีวา เมอืงทีว่่ากนัว่าเป็นพนัธร์ฐัสวสิที่แทบจะไมม่อีะไรเป็นสวสิเลย 

นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ต ัง้ของธนาคารจ านวนมาก ชม

ทะเลสาบเจนีวา และ น า้พจุรวด (JET D’EAU) ทีส่ามารถส่งน า้ขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 

140 เมตร และเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหน่ึงของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ทีส่วน

องักฤษรมิทะเลสาบเจนีวาบง่บอกถงึความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ี

ต่อเจนีวา.... 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมอืงทีม่นี า้พมุากที่สุดเมอืงหน่ึงของยุโรป และเป็นเมอืงโลกทางดา้น

วฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้

น าท่านชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่ปจัจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสื้อผา้บูตคิ 

เป็นย่านที่ปลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาส

เซ ถนนที่มรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าใน

อาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทกุๆช ัว่โมงทีน่าฬกิาตีบอกเวลา มหา
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วหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเรน็กราเบน็หรอืหลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ ....จากนนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด.์.. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมอืงสวสิ 

ทีพ่กั TERRACE  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้ แองเกิ้ลเบริก์-ลูเซิรน์-มิลำน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

น าท่าน สู่ยอดเขาทติลติ … *.*.*. ไมร่วมราคาค่าขึ้นเขา กรุณาสอบถามจากทางหวัหนา้ทวัร ์*.*.*.ซึง่ระหว่างการนัง่กระเชา้ท่าน

จะไดเ้หน็ววิทวิทศันท์ีส่วยงามใกลแ้ละยอดเขาทีม่คีวามสูง จากระดบัน า้ทะเลถงึ 3,020 ม. หรอื ประมาณ 10,000 ฟีต ใหท่้าน

ไดเ้ลน่หมิะ บนยอดเขาและเขา้ชม ถ า้น า้แขง็ที่สวยงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUZERN) (52 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์อสิระถ่ายรูปกบั อนุสาวรยี ์

สงิโตหนิ สญัลกัษณข์องทหารสวสิฯ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 

 

 อสิระใหท่้านไดซ้ื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่นนาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ชอ็คโกแลตฯลฯและเดินเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโร

แมนติก...  

ทีพ่กั MILAN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก มิลำน-กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  ...น าท่าน ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบ

กอธคิทีห่รูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี 

ค.ศ.1386 และที่น่าทึง่ของโบสถ ์กค็ือการตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหรา

อย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์ี

อาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า“อาเขต” 

สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอิตาลใีน

การรวมชาติ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก มชีื่อเรยีกเลน่ๆ

ว่าเป็นหอ้งนัง่เล่นของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟที่เรยีกกนัว่า ไซด ์

วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟ
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กค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงต่อได ้

ยงัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง 

...อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ...  

22.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิดูไบ เพือ่เดนิทางสู่ เมอืงดูไบ (DUBAI) ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์

เทีย่วบนิที่ EK92  

วนัที่เจด็   ดูไบ - สนำมบนิสุวรรณภมิู 

06.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบ (DUBAI) ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ ....หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ …. 

 น าท่าน ชมสุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่าคู่บา้นคู่เมอืงของดูไบ 

สรา้งดว้ยหนิอ่อนท ัง้หลงั และไดช้ื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน

นครดูไบ 

 ..แลว้น าท่าน ถ่ายรูปดา้นนอกกบัโรงแรม BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรูระดบั 

7 ดาว รูปทรงคลา้ยเรอืใบที่งดงามและหรูหราทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ตัง้อยู่รมิอ่าวอาหรบั เป็น

ทีพ่กัอาศยัของเศรษฐทีีม่ชีื่อเสยีงชาวตะวนัออกกลาง ถอืเป็นสถานทีท่ี่ทกุคนใฝ่ฝนัจะมโีอกาส

เขา้ไปสมัผสัสกัคร ัง้ในชวีติ... 

ต่อดว้ยน าท่าน ชม MEDINAT JUMEIRAH SOUK หรอืเรยีกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาด

ตดิแอร ์ต ัง้อยู่ในส่วนเดยีวกบัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว MINA AL SALAM ของตระกูล AL 

MAKTOUM ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมอืงแบบอาหรบัคลาสสกิ ภายในมสีนิคา้

ระดบั PREMIUM มากมาย อาท ิของทีร่ะลกึ พวงกญุแจ ขวดทราย พรมอหิร่าน หวัน า้หอม โคมไฟ ของประดบัตกแต่งบา้น 

ขนมหวาน และถ ัว่รสชอ็กโกแลต เป็นตน้ .... 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบัดูไบเฟรม  (DUBAI FRAME) สญัลกัษณ์ใหมข่องดูไบ ซึง่เป็นกรอบรูปฉาบทองค าความสูงขนาด 150 เมตร 

กวา้ง 93 เมตรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  ใชเ้วลาในการก่อสรา้งมาถงึ 10 ปีเตม็ ดว้ยจ านวนเงนิประมาณ 43.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื

ประมาณ 1.39 พนัลา้นบาท ... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่าน ชมตกึเบริจ์คาลฟิา (BURJ KHALIFA) (*.*.*. ไมร่วมค่าขึ้นตึก *.*.*.) ช ัน้ 124 ตกึที่สูง

ทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 828 เมตร มที ัง้หมด 160 ช ัน้ ออกแบบโดยนายเอเดรยีน สมธิ 

สถาปนิกจากชคิาโก ซึง่คณะจะไดม้โีอกาสขึ้นลฟิทท์ีม่คีวามเรว็ที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวนิาท ี

หรอื 65 กโิลเมตร ต่อช ัว่โมง ไปถงึช ัน้ 124 เพือ่ชมววิจากของนครดูไบไดท้ ัว่ทกุทศิทีส่วยงาม โดย

ตกึน้ีออกแบบตบแต่งภายในโดย GIORGIO ARMANI 

 น าท่านสู่ อสิระชอ้ปป้ิงหา้งดูไบ (DUBAI MALL) หา้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และมพีพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอยู่ภายใน ใหท่้านไดถ้่ายรูปหนา้ตูป้ลา ทีม่ขีนาดใหญ่กว่าคนสบิคนยนืเรียงกนั 

อสิระในหา้งใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝาก สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายจากยุโรป ไมว่่าจะเป็น

เสื้อผา้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กระเป๋าถอื เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องกฬีา เป็นตน้  
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18.00 น. น าท่าน ชมการแสดงน า้พแุห่งดูไบ เป็นน า้พเุตน้ระบ าอนัสวยงามวจิติร อยู่ในทะเลสาบเบริจ์คาลฟิา ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของนคร

ดูไบ ถอืเป็นน า้พทุีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ณ ปจัจบุนัน้ี โดยรอบถกูรายลอ้มไปดว้ยตึกทีม่ชีื่อเสยีงมากมาย สิง่พเิศษของน า้พแุห่งดูไบ

น้ี คือ จะใชไ้ฟท ัง้สิ้น 6,600 ดวง โปรเจคเตอรส์ ี50 ตวั ควบคุมการท างานดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยจะแสดงประกอบดนตร ี

คร ัง้ละประมาณ 5 นาท ีโดยใชง้บประมาณในการก่อสรา้งท ัง้สิ้นกว่า 7.2 พนัลา้นบาท 

22.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK374 

วนัที่แปด   สนำมบนิสุวรรณภมิู 

07.35 น.      (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัดี 

@@@ *** @@@ *** @@@  

หมำยเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

*.*.*.อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย *.*.*. 

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

15-22 พ.ค.  43,999.- 9,500.- 
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อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ  

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การ

ประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั

ต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 

ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเกบ็เงนิเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย)  

7. ค่าวซี่าดูไบ *.*. *. ทางประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์มกีฎขอ้หา้มไมอ่นุญาตใหส้าวประเภทสองคนเมอืง ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ก็ตาม (ชายทีแ่ต่งเป็นหญงิ // ชายทีแ่ปลกเพศเป็นหญงิ (มหีนา้อก) *.*.*.  
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อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจาก 

ทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบรกิาร 

พเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ  50.- ยูโร (ค่าทปิยุโรปและค่าทปิดูไบ) 

8. ค่าขึ้นเขาทติลติ 

9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ ท่านละ 4,500.-บาท (เน่ืองจากยืน่ผ่านตวัแทนการยืน่จงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยืน่) (หากสถานทูตได ้

ก าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยื่นวซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมตัวิซี่าได ้ (กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวซี่าไมต่ า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
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เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่
จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ 
เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / 

คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการ 
บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) 

ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) 
และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนั

กอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น
ส าคัญ…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับ

ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ า
หรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ

ยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครัง้  
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 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ 

ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่

แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัร์นัน้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่น

ยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม

, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
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เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่ฝร ัง่เศส 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact (สาทรซติี)้ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 บาท 
 

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 
คน ขึน้ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซีา่ในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 

เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน 
2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา

หรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) (ความ
ยาวของหนา้กรุณาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3ซม.) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื 
Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน 
กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ 

และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามี

ภรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ
ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตู

ทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตู

ทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแต่
เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สอง
ทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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