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นีนีสส  --  คานส ์คานส ์--  เอส เอส --  มอนตคิาโลมอนตคิาโล  --  เจนวัเจนวั  --  โคโม่ โคโม่ --  มิลาน มิลาน   
  

ก ำหนดกำรเดนิทำงก ำหนดกำรเดนิทำง                                

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง                              กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

18.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ทำงเขำ้ที ่เคำนเ์ตอร ์T ประตู 8-9    

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบริษทัฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 



 

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

21.25 น. ออกเดนิทำงสู่ เมอืงมลิำน ประเทศอติำล ีโดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK373/EK101 

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

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 0050-0335 น. *.*.*. 

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

08.15 น. (เวลำทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงมลิำน (MILAN) ประเทศอิตำล ีเมอืงศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกจิทีส่  ำคญัของอติำล ีเมอืงที่

ขึ้นชื่อว่ำเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่..หลงัผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกรเรียบรอ้ยแลว้... 

  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโคโม ่(COMO) (50 กม.) เมอืงในแควน้ลอมบำรเ์ดีย ประเทศอติำล ีเป็นเมอืงเอก

ของจงัหวดัโคโม ่ต ัง้อยู่บรเิวณพรมแดนกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเทอืกเขำแอลป์ ทศิเหนือของ

เมอืงอยู่ตดิกบัทะเลสำบโคโม ่และเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหน่ึง 

น ำท่ำน ชมทะเลสำบโคโม ่ทะเลสำบทีม่ขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัที ่3 ของอติำลตี ัง้อยู่ในจงัหวดัโคโม ่แควน้ลอม

บำรเ์ดียที่นอกจำกจะไดข้ึ้นชื่อว่ำเป็นทะเลสำบทีส่วยทีสุ่ดในอติำลแีลว้ยงัเป็นทะเลสำบทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสำมของ

อติำลอีกีดว้ย โดยมคีวำมยำวโดยรอบทะเลสำบถงึ 160 เมตรเลยทเีดียว และมพีื้นทีโ่ดยรอบประมำณ 146 

ตำรำงกิโลเมตร  ทีส่ำมำรถชื่นชมทศันียภำพอนังดงำมของธรรมชำติ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพื้นเมอืง 

ทีพ่กั NOVOTEL MALPENSA หรอืเทยีบเท่ำ  

วนัที่สามของการเดินทาง  วนัที่สามของการเดินทาง                    มิลานมิลาน--เอสเอส--นีสนีส  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

*.*.*. อสิระอำหำรกลำงวนั และ ค ำ่ ตำมอธัยำศยั *.*.*. 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 ระหว่ำงทำงผ่ำน เมอืงเอส (EZE) (309 กม.) หมู่บำ้นเลก็ๆ อนัเก่ำแก่หน่ึงในหมู่บำ้นทีส่วยทีสุ่ดของฝร ัง่เศส 

ตัง้อยู่รมิชำยฝัง่รเิวยีร่ำทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ทำงตอนใตข้องประเทศบนภเูขำสูงจำกระดบัน ำ้ทะเล 429 เมตร 

 อสิระถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั.... 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงนีส (NICE) (13 กม.) ประเทศฝรัง่เศส เมอืงพกัตำกอำกำศทำงตอนใตข้องฝร ัง่เศสที่

เรยีกว่ำ เฟรนชร์เิวยีร่ำ มชีำยทะเลทีส่วยงำม ซึง่เริ่มกลำยมำเป็นสถำนตำกอำกำศยอดนิยมของคนองักฤษ และ

ชำวยุโรปมำตัง้แต่สมยัวคิทอเรีย ซึง่จะมำนีสเพือ่ทีจ่ะพกัผ่อนหย่อนใจ 

ชำยหำดของนีสไม่ใช่หำดทรำยแต่จะเป็นหนิกอ้นเลก็ๆ ซึง่คือเสน่หอ์กี

อย่ำงหน่ึงของเมอืงนีส … 

…ชมเมอืงนีสในส่วนที่เป็นควำมสวยงำมของอำคำรบำ้นเรอืนที่ติดรมิ

ทะเลและผำ่นชมถนนที่เรยีกว่ำ พรอมเมนำดเดซองแกลสฝ์ัง่น ำ้สคีรำมและ

เมอืงรสีอรท์ ทมีคีวำมแตกต่ำงในเรื่องค่ำครองชพีทีแ่พงจำกผูค้นทีม่กี  ำลงั

ซื้อมำอำศยัทีเ่มอืงนีส ดว้ยอำกำศทีอ่บอุ่นจำกแสงอำทติยม์ำกเป็นพเิศษ

นัน่เอง ผูร้กักำรอำบแดดและถอืเป็นแฟชัน่คนรวยที่ท  ำอย่ำงไรใหส้ผีวิเป็นสี

น ำ้ตำลหรอืเพือ่เรอืนร่ำงมร่ีองรอยของเผำของแดรมิทะเลน่ีคือแฟชัน่ค่ำนิยมของชำวเมอืงนีส  

 จำกนัน้อสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงบรเิวณจตัุรสัมำสเซนำ (PLACE MASSENA) ตำมอธัยำศยั หรอืเดนิเลน่รมิหำดบน

ถนนพรอมเมอนำรด์ เดส ์องัเกสล ์(PROMENADE DES ANGLAIS) เป็นถนนเลยีบชำยหำดทีส่วยงำมเหมำะ

กบักำรพกัผ่อนหย่อนใจ 

ทีพ่กั PARK INN NICE HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัที่สี่ของการเดินทาง               วนัที่สี่ของการเดินทาง                   นีสนีส--คานส ์คานส -์-โมนาโคโมนาโค--เจนัวเจนัว  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

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

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงคำนส ์(CANNES) (34 กม.) เมอืงชำยทะเลเลก็ๆ ทีม่อีำกำศอบอุ่นตลอดทัง้ปีและ

เป็นเมอืงทีใ่ชส้ถำนทีใ่นกำรประกวดภำพยนตรน์ำนำชำติทีโ่ด่งดงัไปท ัง้โลก 

 อสิระใหท่้ำนถ่ำยภำพ PALIS DES FESIVALS ตำมอธัยำศยั และผ่ำนชมววิทวิทศันข์องเมอืงบรเิวณถนน 

ลำ กรวั เชต ย่ำนเดนิเทีย่วรมิทะเลทีท่นัสมยัทีสุ่ดในโลกซึง่เรียงรำยไปดว้ยตน้ปำลม์ และรำ้นคำ้บูติกแบรนด์

ต่ำงๆ มำกมำย อสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั... 

….จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงมอนตคิำรโ์ล (MONTE CARLO) (56 กม.) เมอืง

ใหม่ทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนปลำยของฝร ัง่เศส …ระหว่ำงทำงน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเอส 

(EZE) (9 กม.) เมอืงทีอ่ยู่รมิชำยฝัง่รเิวยีร่ำ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทำงตอนใตข้อง

ประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงแห่งน ำ้หอมซึง่เป็นโรงงำนน ำ้หอมเก่ำแก่ชื่อดงัอย่ำง  

FRAGONNARD RIVIERA ใหไ้ดช้มกนั… 

น ำท่ำน ชมเมอืงโมนำโค ทีต่ ัง้อยู่ท่ำมกลำงทอ้งทะเลอนังดงำม 

ผ่ำนชมมหำวหิำรเซนตนิ์โคลสั ที่สรำ้งขึ้นต ัง้แต่ปีค.ศ. 1875 ที่

เคยใชจ้ดังำนพระรำชพธิอีภเิษกสมรสของเจำ้หญงิเกรซ เคลลี 



 

รำชธิดำแห่งโมนำโค  

…จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยภำพกบัปำเล เดอ แปรงซ ์(PALAIS DE PRINCES) ปรำสำททีป่ระทบัของเจำ้ชำยแห่งรฐั 

อสิระใหท่้ำนชมววิทวิทศันท์ีข่นำบดว้ยท่ำจอดเรอืยอรช์อนัหรูหรำซึง่แสดงถงึควำมม ัง่ค ัง่ และร ำ่รวยของดนิแดน

แห่งน้ี …. 

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

โคลมับสัเคยอำศยัอยู่ตอนเด็กๆ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั MERCURE GENOVA SAN BIAGIO HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

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

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

*.*.*. อสิระอำหำรกลำงวนัและค ำ่ ตำมอธัยำศยั *.*.*. 

น ำท่ำนชมเมอืงเจนวั บรเิวณย่ำนศูนยก์ลำงทีเ่รียกว่ำ เปียซซ่ำ เดย ์เฟรร์ำรี่ บริเวณที่ครสิโตเฟอร ์

โคลมับสัชำวยุโรปคนแรกทีค่น้พบทวปีอเมริกำ เคยอำศยัอยู่ตอนเดก็ๆ ชมย่ำนเมอืงเก่ำทีย่งัคง

บรรยำกำศของวนัเวลำและกลิน่อำยของชมุชนในสมยัก่อนที่ยงัคงมอีำคำรโบรำณในแบบ

สถำปตัยกรรมชำวโรมนั ซึง่ลว้นแต่มอีำยุมำกกว่ำ 500 ปีขึ้นไป ซึง่อดตีเป็นแหลง่รวมของกะลำส ี 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ SERRAVALLE OUTLET (53 กม.) แหลง่ชอ้ปป้ิงใกลเ้มอืงมลิำน ประเทศ

อติำล ีทีไ่ดช้ื่อว่ำใหญ่ทีสุ่ด ทีม่รีำ้นคำ้กว่ำ 200 รำ้นคำ้ เช่นแบรนด ์VERSACE, BVLGARI, 

BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE & GABBANA ฯลฯ 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมลิำน (MILAN)...จำกนัน้น ำท่ำน ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมลิำน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของ

ยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิที่หรูหรำ และใชเ้วลำใน

กำรสรำ้งนำนเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรำ้งต ัง้แต่ ปี 

ค.ศ.1386 และที่น่ำทึง่ของโบสถ ์กค็ือกำรตกแต่ง

ประดบัประดำทีเ่นน้ควำมหรูหรำอย่ำงเตม็ที่

โดยเฉพำะรูปปัน้รอบตวัอำคำร มจี ำนวนกว่ำ 3,000 

ชิ้น ขวำมอืของโบสถม์อีำคำรทรงกำกบำทหลงัหน่ึง และหลงัคำมงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่ำ“อำเขต” สรำ้ง

ขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัริยว์คิเตอรเ์อมมำนูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอติำลใีนกำรรวมชำติ 

น ำท่ำน ชอ้ปป้ิงภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมำนูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยงำมทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

มชีื่อเรยีกเลน่ๆว่ำเป็นหอ้งนัง่เล่นของเมอืงมลิำน เพรำะนอกจำกจะมสีนิคำ้แบรนดเ์นมรำคำแพงขำยแลว้ ยงัมี

รำ้นกำแฟทีเ่รยีกกนัว่ำ ไซด ์วอลค์ คำเฟ่ สำมำรถนัง่จิบ คำปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสำว แต่งกำยดว้ยเสื้อผำ้ทนัสมยั 

ดงันัน้หำกท่ำนไม่คิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกำแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมควำมงดงำมของอำคำรหลงัน้ีใหไ้ด ้

หรอืหำกท่ำนยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง กส็ำมำรถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึ่งถอืเป็นย่ำน 

ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่ำงโบสถดู์โอโม่กบัลำนกวำ้งแห่งหน่ึง อสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงตำม

อธัยำศยั ...น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิเมอืงมลิำน เพือ่เดนิทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 

22.20 น.   ออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK092/EK372 



 

วนัวนัที่ที่หกหกของการเดินทางของการเดินทาง                                        ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 0625-0940 *.*.*.  

19.15 น.  เดนิทำงถงึ สนำมบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิำพ…. 
 

**@@ __@@ ** 

อตัราค่าใชจ้า่ย  
 

วนัทีเ่ดนิทำง ผูใ้หญ่ 
เดก็ต ำ่กว่ำ 12 

พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต ำ่กว่ำ 12 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

13-18 ก.ย. / 11-16 ต.ค.    

8-13 พ.ย. / 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 
34,999.- 7,500.- 

 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ท ัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะยดึถอืควำมปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 



 



 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่ำต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่ำนัน้(ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิและมค่ีำใชจ่้ำยเกดิขึ้นส ำหรบักำรเปลีย่นแปลง) 

2. ค่ำภำษสีนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 

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

เน่ืองจำกอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมกีำรปรบัขึ้นหลำยเท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบัช่วงงำนเทศกำล

ต่ำงๆและงำนแฟร,์กำรประชุม อนัเป็นผลท ำใหต้อ้งกำรเปลีย่นยำ้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่ำทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะ

ค ำนึงถงึควำมเหมำะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจำกกำรวำงแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

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

Room) อำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำนอำจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจำก

โรงแรมนัน้ไม่สำมำรถจดัหำได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในกำรเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ำ่  



 

** กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน

กำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มขีนำดกะทดัรตั และไม่มอ่ีำงอำบน ำ้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. กำรพจิำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ ของสถำนทูตงำ่ยขึ้น 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ช่วงระหว่ำงยืน่วซี่ำ หรือ ก่อนเดนิทำงกบัทำงบริษทั ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ

ลว่งหนำ้เพือ่วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวซี่ำทีค่่อนขำ้งนำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่

ออกมำระหว่ำงกำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำได ้(กรณีถำ้มค่ีำใชจ่้ำยเกดิขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่ำนัน้) 

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงทีศึ่กษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ ำนกัหรอืศึกษำอยู่

เท่ำนัน้  

4. หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ำ่กว่ำ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทำงตอ้ง

ไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเลม่ใหม ่และกรุณำเตรยีมหนงัสอืเดินทำงเลม่เก่ำ ใหก้บัทำงบริษทัดว้ย เน่ืองจำกประวตัิกำร

เดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำ และจ ำนวนหนำ้หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส  ำหรบัตดิวซี่ำไม่ต ำ่

กว่ำ 3 หนำ้  

5. ท่ำนทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ และ

พำสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

7. ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่  

-ค่ำประกนัอุบตัเิหตกุำรเดนิทำง ในวงเงนิท่ำนละไมเ่กนิ 1,750,000 บำท (ตำมเงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  

-ค่ำรกัษำพยำบำลส ำหรบัคนไขใ้น จำกอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / กำรเคลือ่นยำ้ยเพือ่กำรรกัษำพยำบำลฉุกเฉินและ

กำรเคลือ่นยำ้ยกลบัประเทศ / ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่ำนัน้) 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงสำมำรถสอบถำมขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

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

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

**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหตุ 

1.5 ลำ้นบำท]เท่ำนัน้ 

8. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสอืเดนิทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงของไทย 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทเิช่น ค่ำเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรดี, ค่ำธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกนิ 

จำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั , ค่ำ

กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้  

3. ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูค่ำเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษ ี



 

4. ค่ำอำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

5. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึ้นรำคำ  

6. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรดี, มนิิบำรแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่ำบรกิำรพเิศษต่ำงๆ 

8. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง  

9. ค่ำทปิท่ำนละ 50.- ยูโร 

10. ค่ำวซี่ำเชง็เกน้ 4,500.- บำท (เน่ืองจำกยืน่ผ่ำนตวัแทนกำรยืน่จงึตอ้งเสยีค่ำบรกิำรใหก้บัตวัแทนกำรยืน่) (หำก 

สถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยืน่วซี่ำเป็นคณะแลว้ ท่ำนใดไมส่ำมำรถมำตำมก ำหนดได ้กรณีถำ้มค่ีำใชจ่้ำยเกดิขึ้นท่ำนละ 500.- บำท 

ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่ำนัน้) 

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 

บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตาม
ราคาทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ

บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 

(กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกี

ครัง้นงึ) 
- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ

อากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิท 
หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  



 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิ
ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่

กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 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 ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ
เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอื

วา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 
ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่
มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป
ร่วมกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

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

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง 

ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก
อบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของ

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิท

ฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุ
ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 

ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคมุโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนื
คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย

ของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

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 ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

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

 
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมี

จ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวนัที่
ก าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่
นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการ

ยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ 

จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์

รูปไมเ่ลอะหมกึ) (ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศรีษะ
ดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3ซม.) 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัช ี

หรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอื
ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 

หรอื สามภีรรยา 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 าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

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



 

สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

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

 

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 (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม

ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ

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

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตู

ดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 



 

 


