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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมิู 

23.30 น.     คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ  ช ัน้ 4 ประตูผูโ้ดยสารขาออกหมายเลข 8เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์

(EK)  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก ดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

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

 

วนัที่สอง สนามบนิสุวรรณภมิู - โรม (อติาล)ี  

03.30 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิที ่ EK377/EK97  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0715-0900 *.*.*.  

12.40 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิชี่ (ฟิอมุมาชโิน)  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ .... 

 น าท่านดนิทางสู่ กรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอิตาลซีึง่มอีดตีอนัยิง่ใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดโิรมนัเรอืงอ านาจเมือ่

ราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้ …จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ...ทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั.... 

ทีพ่กั ROME HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 

 

วนัที่สาม   โรม-ชอ้ปป้ิง-ปิซ่า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ...เขา้สู่นครวาตกินั รฐัอสิระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตนิ์กาย

โรมนัคาทอลกิ เขา้ชมความงดงามตระการตาของมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรมล า้ค่า

ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกซึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกัเพยีตา้ ผลงานของศิลปิน

เอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรนิ์นี และยอดโดมข  นาดใหญ่ซึง่

ปจัจบุนัเป็นสิง่ล  า้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี   

http://bit.ly/2NMk5YE


 
จากนัน้น าท่านถ่ายรูป(ภายนอก)สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกฬีา

ยกัษท์ีส่ามารถจคุนไดก้ว่า 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนตนิ สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะ

และทีม่าของถนนทุกสายมุง่สู่กรุงโรม 

จากนัน้น าชม น า้พเุทรวี่ จดุก าเนิดของเสยีงเพลง ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น ทีโ่ด่งดงั  

ชมความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิอ่อน

แบบบารอ็ค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร 

ตามต านานกลา่วไวว้่าหากใครไดม้าถงึน า้พแุห่งน้ี

แลว้โยนเหรยีญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีคร ัง้หน่ึง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดินสู่ ย่านบนัไดสเปน แหล่งพกัผ่อนของชาวอิตาลซีึ่งเต็มไปดว้ย

นกัท่องเทีย่วหลากหลายเชื้อชาต ิและท่านสามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมในหลายๆยี่หอ้  

 แลว้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) (363 กม.)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมอืงอติาล ีพรอ้มเสรฟิไวนอ์ติาเลยีน     

ทีพ่กั REPUBBLICA MARINARA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

วนัที่สี ่  ปิซ่า-เวนิส-เกาะเวนิส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ จตัรุสัแคมโป สถานทีต่ ัง้ของ หอเอนปิซ่า สิง่มหศัจรรยห์น่ึงในเจด็

ของโลก สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1174 สิง่มหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลก สรา้งขึ้นในปี 

ค.ศ.1174 สถาปตัยกรรมทีง่ดงามซึง่ในอดตีเคยเป็นสถานที่ทีน่กัวทิยาศาสตรเ์อก

ของโลก ศาสตราจารยก์าล ิเลโอ ไดค้น้พบทฤษฎเีรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก อสิระ

ใหท่้านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั  

 จากนัน้เดนิทางขึ้นสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอติาลไีปยงั เมอืงเวนิซ 

เมสเตร ้(321 กม.) ราชนีิแห่งทะเลเอเดยีตริก เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชโต ้จากนัน้ลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะเวนิซ เมอืงท่องเที่ยวทีไ่ดร้บัการกลา่วขานว่าโรแมนตกิทีสุ่ดแห่ง

หน่ึงของโลก เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มเีกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง 

เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิซ ผ่านชมสะพานถอนหายใจ ทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง DOGE PALACE ซึง่เคย

เป็นทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิซในอดีต อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันัน้อกีดว้ย ชมจตัุรสั

เซนตม์ารค์ ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลงั สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงของเวนิซ

ตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องแกว้มรูาโน่ ตน้ต ารบัของการเป่าแกว้ของชาวมรูาโน่ เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเครื่อง

แกว้แต่ละชิ้นมรูีปแบบ และคุณภาพเป็นทีย่อมรบัจากนกัท่องเที่ยวท ัว่โลก   

*.*.*.. หากท่าน ตอ้งการลอ่งเรือกอนโดลา่ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาไม่รวมในทวัร ์ในกรณีน า้ไมข่ึ้นสูงเกนิไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถ

แจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรอืท่านละประมาณ 20.- EUEO) เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิซสู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะ 



 
และงานก่อสรา้งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปตัยกรรมที ่สะพานเรียลอลัโต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเ้วลานดัหมายน า

คณะลงเรอืเดนิทางกลบัสู่ฝัง่ทีท่่าเรอืตรอนเชโต ้*.*.*. 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพื้นเมอืงอิตาล ีพรอ้มเสริฟ์ไวนอ์ิตาเลยีน 

ทีพ่กั MERCURE MARGHERA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที่หา้  เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET อนิเทอรล์าเกน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO) (379 กม.) เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ .....น าท่านถ่ายรูป

(ภายนอก) กบัมหาวหิารแห่งมลิาน ซึง่เป็นวหิารสไตนโ์กธิคทีใ่หญ่ทีสุ่ดโลก และบริเวณนัน้ท่าน 

สามารถเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ... 

น าท่านเดนิทางสู่ FOX TOWN OUTLET สนุกกบัการชอ้ปป้ิง 

สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ในราคาทีถ่กู  

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั เพือ่มเีวลาในการชอ้ปป้ิง

ที ่OUTLET อย่างเตม็ที ่*.*.*. 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอลาเกน้ (INTERLAKEN) (293 กม.) เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรล์นัดป์ระเทศ

สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ THUNERSEE 

และ BRIENZERSEE ท่ามกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟราอนัลอืชื่อ , นาฬกิาดอกไม ้, 

สถานคาสโิน ฯลฯตรงน้ีแหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตรไ์ทยเรื่อง

วนัน้ีทีร่อคอย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืงสวสิ ฟองดูว ์หม ูเน้ือ ไก่    

ทีพ่กั CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิรน์ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ สถานรถไฟกลนิเดอวาล เพือ่นัง่รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจงุฟราวน ์(TOP OF 

EUROPE) (27 กม.) ใหท่้านไดส้นุกสนานกบักา  รเลน่หมิะบนยอดเขา และ เขา้ชม ถ า้น า้แขง็ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืงบนยอดเขา  



 
บา่ย น าท่าน นัง่รถไฟลงจากยอดเขาจงุฟราวน ์สู่เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น ระหว่างทางท่านจะไดเ้หน็ความสวยงามอกีหน่ึงบรรยากาศ

.....จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) (93 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี    

ทีพ่กั GRAND EUROPE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ ลูเซิรน์ - ดีจอง (ฝร ัง่เศส)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

...น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโตหนิสญัญาลกัษณข์องทหารสวสิ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 

 

  

 

 

 

 ใหท่้านไดอ้สิระกบัการเลอืกซื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่น นาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ชอ็คโกแลตฯลฯและเดนิเลน่ถ่ายภาพกบั

บรรยากาศอนัโรแมนตกิ 

เทีย่ง       รบัปะทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่เศสมุง่หนา้สู่ เมอืงดจีอง (DIJON) (351 กม.) เมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัดี 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั DIJON หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด ดีจอง - ปารสี - ชมเมือง - พระราชวงัแวรซ์ายน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ออกเดินทางต่อสู่ กรุงปารีส (PARIS) (316 กม.) โดยรถโคช้ *.*.*. หมายเหตุ : หากท่านใดสนใจเดินทางเขา้สู่ มหานครปารีส 

เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ดว้ยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อ

ช ัว่โมง  รายการน้ีไมร่วมอยู่ในราคาทวัร ์หากท่านใดสนใจกรุณาตดิต่อหหัวน้าทวัร ์ค่าบรกิารท่านละ 3,500- บาท  *.*.*. 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเตม็ที่ *.*.*. 

บา่ย น าท่าน ถ่ายรูป (ดา้นนอก) พพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอื อดตีพระราชวงัลูฟว ์ จากนัน้อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY PARIS 

LOOK ในราคาถกู อาทเิช่น น า้หอม, ครมี, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 

 ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬกิา, 

น า้หอม, เครื่องส าอาง ฯลฯ  

น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงาม

ทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบั

ประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ด ีอาทเิช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจก

ทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 



 

  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หอยเอสคารโ์กร ์สเตก็ เน้ือ ไก่ ปลา เป็ด พรอ้มไวน ์

ทีพ่กั MERCURE PORT DE ORIENT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เกา้ ปารสี - กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงามของสถานทีส่  าคญัคู่บา้นคู่เมอืง

รมิสองฝัง่แมน่ า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้น

ตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทาง

ท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนัสรรสรา้งใหน้คร

ปารสี ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก *.**. (ในกรณีทีน่ า้ใน

แมน่ า้แซนขึ้นสูงกว่าปกตหิรอืมเีหตุการณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น า้แซนอาจจะไมส่ามารถ

ด าเนินการได)้ *.**. 

ชมความยิง่ใหญ่ของประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกยีรติแด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณลาน จตัุรสัคองคอรท์ สถานที่

ซึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ (ดา้นนอก) หอไอเฟล   เป็นทีร่ะลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจดุทีส่วยทีสุ่ดและ

สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน (ท่านใดสนใจขึ้นหอไอเฟลชัน้ 2 กรุณาตดิต่อหวัหนา้ท่านละ 800.-บาท กรุณาตดิต่อหวัหนา้

ทวัร)์ ... จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

21.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสานการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK76/EK372   

วนัที่สบิ สนามบนิสุวรรณภมิู 

 *.**.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ: 0720-0930 *.**.*. 

18.40 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัดี 

@@@@###***@@@@### 
 
 

 



 
หมายเหต ุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 75,555.- 13,500.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

อตัราน้ีรวม 

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

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 

(Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่  



 

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน

และการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม  

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

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

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,500.- (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี 

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

 

 

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 



 
เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30  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 

เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ

เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิ

แลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการ

บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท

ตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) 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 และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 

ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

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  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ 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 าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
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

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แตท่าง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี้” 
 

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 แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหาก

บญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 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” แทนชือ่สถานทตูที่
ยืน่) 

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

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

 
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 

 



 

 

 
 


