
            

 

 

 

 

 

อิตาลี ฝรัง่เศส (รเิวียรา่-โมนาโค มอนติคารโ์ล) 

     ( 7 วนั 4 คืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง     วนัที ่10-16  กนัยำยน 2561 รำคำพเิศษ 49,991 บำท 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพ-มิลำน / มิลำน-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์กำรบินไทย 50%  
 พกัโรงแรม 3-4 ดำว   

 
เทีย่วครบทุกไฮไลท์ ! 
อติำล ีชมเมืองมลิำน ดูโอโม เมืองคำนส์     เมืองคำนส์  กรำซ นีซ   นีซ โมนำโค มอนตคิำร์โล  
เจนัว เซอร์รำวำลเล เอ้ำท์เลท โคโม    ทะเลสำบโคโม 

 

สำยกำรบิน 
THAI AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขำไป TG 940 BKK-MXP 00.40 – 07.30 

เทีย่วบินขำกลบั TG 941 MXP-BKK 14.05 – 05.55 



            

 

วนั ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ กลำงวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่ำ 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)     

2 
กรุงเทพ – นครมลิำน (ประเทศอติำล)ี –ชมเมือง-มิ
ลำน ดูโอโม–เมืองคำนส์ 

- 
 
 

 

 
 

 

CLARION SUITES CANNES 
CROISETTE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

3 เมืองคำนส์ – กรำซ-นีซ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

CLARION SUITES CANNES 
CROISETTE HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำ 

4 นีซ-โมนำโค-มอนตคิำร์โล-เจนัว 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

MERCURE GENOAHOTEL หรือ
เทยีบเท่ำ 

5 เจนัว-เซอร์รำวำลเล เอ้ำท์เลท-โคโม 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

CROWNE PLAZA MILAN LINATE 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ   

6 นครมลิำน – ทะเลสำบโคโม- สนำมบินมำเพลซ่ำ 
 
 

 
- -  

7 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 
 
 

 
   

 
 
วนัแรก           ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ D 
สำยกำรบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ตอ้นรับ และ อ านวยความสะดวกท่านก่อนข้ึนเคร่ือง 

วนัทีส่อง กรุงเทพ – นครมิลำน (ประเทศอติำล)ี –ชมเมืองมิลำน- เมืองคำนส์(ฝร่ังเศส) 
00.40 น. บินลดัฟ้ำออกเดินทำงสู่ นครมิลำน (ประเทศอติำล)ี โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 940 
                     (เวลาทอ้งถ่ินประเทศอิตาลี ชา้กวา่ประเทศไทย ประมาณ 5 ชัว่โมง) 
06.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินมำเพลซ่ำ นครมิลำนเมืองศูนย์กลางการคมนาคมและเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น-

ดีไงน์เนอร์ช่ือดังของประเทศอิตาลีหลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับ
กระเป๋าสัมภาระและศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทาง
โดยรถโคช้ เพื่อเดินทางส่ตวัเมืองมิลาน น าท่านเท่ียวชมนครมิลาน  น าท่าน
เก็บภาพสวยๆบริเวณภายนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ มิลาโน่ดู
โอโม่ มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบั3ในยุโรป สร้างในปี
1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบ



            

 

ตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการใชเ้วลาสร้างนานถึง500ปี มีความวิจิตรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรูป้ัน
นบักวา่3,000รูป มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135ยอด บนสุดมีรูปป้ันทองขนาด4เมตรของพระแม่มาดอนน่า
เป็นสง่าอยู ่มีลานกวา้งดา้นหนา้ดูโอโมท่ีมีอนุสาวรียพ์ระเจา้วกิเตอร์เอมมานูเอลท่ี2 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางขา้มพรมแดนฝร่ังเศสสู่ เมืองคำนส์  บนฝ่ังของอ่าวลานาพูเล ง่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองชายทะเลท่ีมี

อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี ถึงแม้จะเป็นฤดูหนาว ในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปีมีการจดัเทศกาลประกวด
ภาพยนตร์โลกท่ีเมืองคานส์ น าท่านเดินเล่นบริเวณดา้หนา้ของอาคารปาเล่ส์ เดอ เฟสติวลั สถานท่ีจดัประกวด
งานมหกรรมภาพยนตร์โลกท่ีเหกล่าดาราดงัมาเดินพรมแดงเขา้สู่งานประกาศรางวลั ปาล์มทองท่ีน่ีในช่วงเดือน
พฤษภาคม ของทุกปี ใหเ้วลาท่านเดินเล่นริมชายหาด เดอ ลา ครัวเงตต ์ท่ีสวยงาม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CLARION SUITES CANNES CROISETTE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 ดำว 
 
วนัทีส่ำม     เมืองคำนส์ - กรำซ - นีซ - คำนส์ 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรำซ เมืองท่ีตั้งอยูบ่นเขาโดยรอบ และบริเวณหมู่บา้นแห่งน้ีจะมีการท าสวนดอกไม้

จ  านวนมาก ง่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตหวัเช้ือน ้าหอม ท่ีน ามาผลิตเป็นน ้าหอมหลากหลายชนิดมากมาย น าท่าน
เขา้ชมพิพิธภณัฑน์ ้าหอม ท่ีท่านจะไดท้ราบถึงขั้นตอนการผลิตน ้าหอมตั้งแต่ในยคุอดีตถึงปัจจุบนั จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมืองนีซ เมืองท่องเท่ียวช่ือดงัริมชายหาดเฟร้นช์ริเวยีร่า  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่านีงท่ีมีร้านคา้ ร้านอาหารท่ีเก่าแก่อายรุ่วม 200ปี – หรือท่านจะมาเดินเล่นริมชายหาด

ริเวยีร่า บนถนน พรอมเมอนาด เดอ งองเกร ท่ีมีความหมายวา่ ถนนเดินเล่นของชาวองักฤษ มีเวลาใหท้่านชอ้ป
ป้ิงสินคา้ 

  แบรนดเ์นมมากมาย ในยา่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อิสระตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านมีเวลาชอ้ปป้ิงมากข้ึน 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CLARION SUITES CANNES CROISETTE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 ดำว 
วนัทีส่ี่        เมืองคำนส์ - โมนำโค – มอนติคำร์โล – เจนัว 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
น าท่านสู่ นครรัฐโมนำโค   ง่ึงเป็นช่ือเมืองเก่า ส่วน มอนติคำร์โล เป็นช่ือเมือง
ใหม่ตั้งอยู่บนชายฝ่ังส่วนทา้ยสุดของฝร่ังเศส ชาวโมนาคนัไม่ตอ้งเสียภาษี
อากร และไม่ต้องรับราชการทหาร แต่โมนาโคก็ยงัต้องอาศัยความช่วย
เหลือหลายด้านจากประเทศฝร่ังเศส น าท่านสู่โมนาโควิลล์ บริเวณเนินเขา
ท่ีตั้งของพระราชวงัหลวงท่ีประทบัของเจา้ชายฟิลิปแห่งโมนาโค และมหา
วหิารแห่งโมนาโค วหิารหลวงท่ีเก็บพระศพของราชวงศแ์ห่งโมนาโค รวมทั้ง



            

 

เจา้ชายเรนเยอร์และเจา้หญิงเกรง เคลลี พาท่านเดินชมทศันียภาพท่ีสวยงามของโมนาโค ให้เวลาท่านเดินเล่น
ถ่ายรูป ชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกต่างๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านสู่มอนติคำร์โล ยา่นเมืองใหม่ของโมนาโค ท่ีตั้งของคำสิโนมอนติคำร์โล ถูกจดัตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรกใน ค.ศ .

 1856ปัจจุบนัคาสิโนน้ีกลายเป็นตวักลางส าคญัในการดึงเงินตราต่างประเทศเขา้โมนาโคอยา่งมากมาย มีเวลาให้
ท่านเดินเล่น ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมืองเจนวั ในอิตาลี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MERCURE GENOA หรือเทยีบเท่ำ 4 ดำว 
วนัที่ห้ำ       เจนัว – ปอร์โตฟิโน – เซอร์รำวำลเล เอ้ำท์เลท – โคโม โลมำซโซ  

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
น าท่านเดินทางสู่ท่ำเรือ ซำนตำ มำเกต็เรตต้ำ เพื่อลงเรือสู่เมืองสวยริมฝ่ังทะเล ในเขตลิกูเรีย ปอร์โตฟิโน เพื่อให้
ท่านไดช้มความสวยงามของหมู่บา้นริมชายฝ่ังทะเล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย        น าท่านเดินทางต่อสู่ เซอร์รำวำลเล เอ้ำท์เลทใหท้่านมีเวลาเดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย 
 ในราคาพิเศษ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ นั้นเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีความงดงาม บา้นเรือนปลูกสร้างใน

สไตลข์องวลิล่าและ  
  บา้นพกัต่างอากาศ ของผูมี้อนัจะกิน ส่ิงท่ีดึงดูดใหผู้ค้นใหม้าท่ีสถานท่ีแห่งน้ีก็คือตวัทะเลสาบโคโม่นัน่เอง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพื้นเมือง 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL COMO LOMAZZO หรือเทยีบเท่ำ 4 ดำว 
วนัที่หก       โคโม โลมำซโซ – มิลำน มำเพนซ่ำ -กรุงเทพฯ  

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
น าท่านแวะถ่ายรูปสวยๆกบัทะเลสำบโคโม ก่อน น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินมำเพลซ่ำ  เพื่อให้ท่านมีเวลาในการ
ท าคืนภาษี )Tax Refund (และมีเวลาในการเลือกง้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.05 น.         บินลดัฟ้ำออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 941 

 
05.55 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 

 

วนัทีเ่จ็ด         ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 



            

 

 
 

อติำล ี–โมนำโค มอนตคิำร์โล-ฝร่ังเศส ( 7 วนั 4 คืน ) 
ก ำหนดกำรเดินทำง      

อตัรำค่ำบริกำร  รำคำท่ำนละ (บำท.-) 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 49,991 บาท 
เด็กอาย ุ02 - 12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,991 บาท 
เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 48,991 บาท 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 8,500 บาท  
ราคาเด็กต ่ากวา่ 2 ขวบ 15,000 บาท 
จอยแลนดห์กัค่าตัว๋ไป 15,000 บาท 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละช้ันกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถ้ำเข้ำพกั 3 
ท่ำน มีควำมจ ำเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจำกโรงแรมน้ันไม่สำมำรถจัดหำได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงิน
เพิม่เติมในกรณีทีอ่ำจมีกำรแยกห้องพกั 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่ำ 
3. กรณีทีม่ีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในกำรปรับเปลีย่นหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องทีม่ีขนำดกะทดัรัต และไม่มีอ่ำง
อำบน ำ้ ซ่ึงขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
หมำยเหตุ  
 ** อตัรำค่ำบริกำร อำจมีกำรเปลีย่นแปลง โปรดสอบถำมเพิม่เติม 

 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้ำหำกท่ำนมีกำรเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย

ของลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรำนีร้วม  
 ค่าธรรมเนียมวง่ีาในการยืน่คร้ังแรก  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 



            

 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่ำน) 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่างกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่ำทปิพนักงำนขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บำทต่อท่ำน ตลอดกำรเดินทำง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 

ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
 
กำรจองและช ำระเงิน 
 ช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั 

 
กำรยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 44 วนั) 



            

 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 15 - 19 
วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำง

น้อย 20 ท่ำนหรือผลกำรพจิำรณำวซ่ีำผ่ำนไม่ครบจ ำนวน 20 ท่ำน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่ถึง 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณี
นีท้ำงบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภำยใน 15 วนั หรือจัดหำคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้ำท่ำนต้องกำร 

ในการยื่นขอวีง่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี
สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีง่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีง่าไม่
นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีง่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีง่าให้กบัผูร้้อง
ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวง่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวง่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีง่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีง่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีง่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก
ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏว่า ผลวีง่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ
ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ โดย
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน
โดยตรง ค่าธรรมเนียมวง่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีง่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีง่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม
จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวีง่าให้ เม่ือผลวีง่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีง่าของท่าน
เน่ืองจากการยืน่วง่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมำยเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 



            

 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
 
เอกสำรส ำหรับกำรย่ืนวซ่ีำ (ผู้เดินทำงทุกท่ำนต้องเดินทำงไปแสดงตนและสแกนลำยนิ้วมือกบัสถำนทูตทุกกรณี) 

 พำสปอร์ต ตอ้งอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ และตอ้งมีหนา้ว่างเหลือส าหรับประทบัตราวีง่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวง่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวง่ีา 

 รูปถ่ำยสี พืน้หลงัสีขำว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  
ขนำด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เงนติเมตร จ ำนวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส ำเนำสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความ

จ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และความสัมพนัธ์ของบุคคล

นั้นกบัครอบครัวดว้ยยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ 
พร้อมประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดา
หรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพื่อเป็นการยนืยนั รวมถึงหนงัสือรับรองบุตร
บุญธรรม) 

 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 ส ำเนำทะเบียนสมรสหรือหย่ำ (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองกำรท ำงำน 
o พนักงำนบริษัท / ข้ำรำชกำรหนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่ฉบับจริง ภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน โดย

ระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้น
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 



            

 

o เจ้ำของกจิกำร ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณีธุรกิจส่วนตวั
ไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ีท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษำ หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง ภำษำองักฤษเท่ำน้ัน 
o เกษียณอำยุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอำยุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้
 รำยกำรเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 

6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บำทต่อผู้เดินทำง 1 ท่ำน) **สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีกระแสรำยวนัและฝำกประจ ำทุกกรณี**  
 กรณอีอกค่ำใช้จ่ำย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 
o สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น 

สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางในจดหมายดว้ย 

***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวง่ีา 
 **กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน** !! 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวง่ีา 
หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วง่ีาใหท้่านได ้

 
ช่ือ  ภาษาไทย  ผูเ้ดินทาง  นามสกุล-
...................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือตามหนงัสือเดินทาง ภาษาองักฤษ  ผูเ้ดินทาง  นามสกุล-
...................................................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ค  .ศ.
...................................................................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ   ..............................สัญชาติ    ..............................สถานท่ีเกิด .................................. ประเทศ.......................................  
สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
           แต่งงานแลว้       (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
     *กรุณาระบุ วนั ท่ีเปล่ียนสถานภาพ ปี/เดือน/
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวีง่า  
( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด  (
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................   
ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา เดือน ......... ปี ...............   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น  ........................................... ท่ีท างาน ................................................ 
มือถือ  .......................................... หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 
E-Mail..........................................................................................................................................................................................
มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด เล่ม.........................  
หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า 
...................................................................................................................................................................................................... 
หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ..................................................หมดอาย.ุ....................................วนัท่ีออก .................................. 
ประเทศท่ีเคยเดินทางไป  ในรอบ)5 ปีท่ีไ วนัเดือนปี (ป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
...................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 



            

 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด 
...................................................................................................................................................................................................... 
รวมทั้งหมดก่ีวนั 
...................................................................................................................................................................................................... 
วตัถุประสงคใ์นการไป 
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวง่ีาหรือไม่  
     ไม่เคย 
      เคย.................................................................................................................(เหตุผลในการปฎิเสธ)..................................... 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทำงเกีย่วกบัด้ำนอำชีพ กำรงำน รำยได้ รำยรับ และรำยจ่ำยต่ำงๆ 
กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสังกดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้ทราบ) 
งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง  (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ )
...................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือบริษทัท่ีท างาน 
...................................................................................................................................................................................................... 
โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน 
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน
......................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศพัท ์............................................... 
อีเมลล ์
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่        มี   เงินเดือนบาท...........................      ไม่มี 
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด 
...................................................................................................................................................................................................... 
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า 
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว   
     มี  รายได ้.......................บาท      
     ไม่มี 



            

 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด 
......................................................................................................................................................................................................  
ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดง้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ง้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   
       มี        
      ไม่มี 
ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน 
...................................................................................................................................................................................................... 
ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร 
...................................................................................................................................................................................................... 
ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
ประวติัของบิดา  
ช่ือของบิดา ........................................................................... นามสกุลของบิดา
...........................................................................  
วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา สถานท่ีเกิดของบิดา......................................................
.........................................................................  
ประเทศท่ีเกิด สัญชาติ ........................................ เช้ือชาติ .....................................................
.......................................................  
ประวติัของมารดา  
ช่ือของมารดา นามสกุลของมารดา............................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิด ของมารดาสถานท่ีเกิดของมารดา........................................................................................................................ 
ประเทศท่ีเกิด สัญชาติ ........................................ เช้ือชาติ .....................................................
.......................................................  
 
ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 
ช่ือ นามสกุล ของ คู่สมรส ...........................มือถือ....................................................................................................................... 



            

 

วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส 
...................................................................................................................................................................................................... 
เช้ือชาติ  ..............................................................................สัญชาติ............................................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
โทรศพัทท่ี์บา้น........................................................................  
ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง 
...................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง 
...................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือ นามสกุล ของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
วนั เดือน ปีเกิดของบุตร 
...................................................................................................................................................................................................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 


