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ทวัรยุ์โรป ฝรัง่เศส ริเวียร่า อิตาลี  

France (South) Riviera Italy 6วนั3คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

13 - 18 กนัยายน 2562 

 

34,999.- 

 

7,500.- 

27 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2562 

11 - 16 ตุลาคม 2562 

18 - 23 ตุลาคม 2562 

8 – 13 พฤศจิกายน 2562 

29 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม  2562 

ไมร่วม คา่วีซา่เช็งเก็น 4,500 บาท และ คา่ทิปทา่นละ  50.- ยูโร  
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นีส - คานส ์- เอส - มอนติคาโล - เจนวั - โคโม่ - มิลาน  
 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง  (1)            กรุงเทพฯ  

18.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ท่ี เคาน์เตอร์ T ประตู 8 

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส ์(EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

08.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK373/EK101 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)        กรุงเทพฯ-ดูไบ-โคโม่-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 0050-0335 น. *.*.*. 

08.15 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง เมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอิตาลี เมือง

ท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชัน่..หลงัผา่น

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้... 

  จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองโคโม ่

(COMO) (50 กม.) เมืองในแคว ้ นลอมบาร์

เดีย ประเทศอิตาลี เป็นเมืองเอกของจงัหวดัโค

โม ่ ต ัง้อยูบ่ริเวณพรมแดนกบัประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์เมืองท่ีต ัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ 

ทิศเหนือของเมืองอยูติ่ดกบัทะเลสาบโคโม ่

และเป็นเมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมแหง่หน่ึง  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*. 

น าทา่น ชมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัท่ี 3 ของอิตาลีต ัง้อยูใ่นจงัหวดัโคโม ่แควน้ลอม

บาร์เดียท่ีนอกจากจะไดข้ึ้นช่ือวา่เป็น

ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลีแลว้ยงั

เป็นทะเล  สาบท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสาม

ของอิตาลีอีกดว้ย โดยมีความยาว

โดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลย

ทีเดียว และมีพ้ืนท่ีโดยรอบประมาณ 

146 ตารางกิโลเมตร  ท่ีสามารถช่ืน

ชมทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติ 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั NOVOTEL MALPENSA หรือเทียบเทา่  
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วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)          มิลาน-เอส-นีส 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ระหวา่งทางผา่น เมืองเอส (EZE) (309 กม.) หมูบ่า้นเล็กๆ อนัเกา่แกห่น่ึงในหมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสุดของ

ฝรั่งเศส ต ัง้อยูริ่มชายฝั่งริเวียร่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใตข้องประเทศบนภูเขาสูงจากระดบัน ้าทะเล 

429 เมตร อิสระถา่ยรูปตามอธัยาศยั.... 

น าทา่นเดินทางสู ่ (13 กม.) ประเทศ

ฝรัง่เศส เมืองพกัตากอากาศทางตอนใต ้

ของฝรั่งเศสท่ีเรียกวา่ เฟรนชริ์เวียร่า มี

ชายทะเลท่ีสวยงาม ซ่ึงเร่ิมกลายมาเป็น

สถานตากอากาศยอดนิยม ของคนองักฤษ 

และชาวยุโรปมาต ัง้แตส่มยัวิคทอเรีย ซ่ึงจะ

มานีสเพ่ือท่ีจะพกัผอ่นหยอ่นใจ ชายหาด

ของนีสไมใ่ชห่าดทรายแตจ่ะเป็นหินกอ้น

เล็กๆ ซ่ึงคือเสน่หอี์กอยา่งหน่ึงของ

เมืองนีส … 

…ชมเมืองนีสในสว่นท่ีเป็นความสวยงามของอาคารบา้นเรือนท่ีติดริมทะเลและผา่นชมถนนท่ีเรียกวา่ พรอม

เมนาดเดซองแกลสฝ์ั่งน ้าสีครามและเมืองรีสอร์ท ทีมีความแตกตา่งในเร่ืองคา่ครองชีพท่ีแพงจากผูค้นท่ีมี

ก าลงัซ้ือมาอาศยัท่ีเมืองนีส ดว้ยอากาศท่ีอบอุน่จากแสงอาทิตยม์ากเป็นพิเศษนั่นเอง ผูร้ักการอาบแดดและถือ  

เป็นแฟชัน่คนรวยท่ีท าอยา่งไรใหสี้ผิวเป็นสี

น ้าตาลหรือเพ่ือเรือนร่างมีร่องรอยของเผา

ของแดริมทะเลน่ีคือแฟชัน่คา่นิยมของ

ชาวเมืองนีส  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่า 

ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 จากนั้นอิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงบริเวณ จตัุรสั

มาสเซนา (PLACE MASSENA) ตาม

อธัยาศยั หรือเดินเลน่ริมหาดบนถนนพร

อมเมอนารด์ เดส ์ องัเกสล ์

(PROMENADE DES ANGLAIS) เป็นถนนเลียบชายหาดท่ีสวยงามเหมาะกบัการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั PARK INN NICE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  (4)               นีส-คานส-์โมนาโค-เจนวั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองคานส ์(CANNES) (34 กม.) เมืองชายทะเลเล็กๆ ท่ีมีอากาศอบอุน่ตลอดท ัง้ปี

และเป็นเมืองท่ีใชส้ถานท่ีในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติท่ีโดง่ดงัไปท ัง้โลก 
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อิสระใหท้่านถ่ายภาพ PALIS DES FESIVALS 

ตามอธัยาศยั และผา่นชมวิวทิวทศันข์องเมืองบริเวณ 

ถนนลา กรวั เชต ยา่นเดินเท่ียวริมทะเลท่ีทนัสมยั

ท่ีสุดในโลกซ่ึงเรียงรายไปดว้ยตน้ปาลม์ และรา้นคา้บู

ติกแบรนดต์า่งๆ มากมาย อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศ ัย... 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ตาม

อธัยาศยั *.*.*. 

….จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองมอนติคารโ์ล 

(MONTE CARLO) (56 กม.) เมืองใหมท่ี่ต ัง้อยู ่

ทางตอนปลายของฝรั่งเศส …ระหวา่งทางน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเอส (EZE) (9 กม.) เมืองท่ีอยูริ่มชายฝั่ง

ริเวียร่า ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใตข้องประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองแหง่น ้าหอมซ่ึงเป็นโรงงานน ้าหอม

เกา่แกช่ื่อดงัอยา่ง  FRAGONNARD RIVIERA ใหไ้ดช้มกนั… 

น าทา่น ชมเมืองโมนาโค ท่ีต ัง้อยูท่า่มกลางทอ้งทะเลอนังดงาม ผา่นชมมหาวิหารเซนตนิ์โคลสั ท่ีสรา้งข้ึน

ต ัง้แตปี่ค.ศ. 1875 ท่ีเคยใชจ้ดังานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจา้หญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแหง่โมนาโค  

…จากนั้นน าทา่นถา่ยภาพกบัปาเล เดอ แปรง  ซ ์(PALAIS DE PRINCES) ปราสาทท่ีประทบัของเจา้ชายแหง่

รัฐ อิสระใหท้า่นชมวิวทิวทศัน์ท่ีขนาบดว้ยทา่จอดเรือ

ยอร์ชอนัหรูหราซ่ึงแสดงถึงความม ัง่ค ัง่และร ่ ารวยของ

ดินแดนแหง่น้ี …. 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเจนวั (GENOA) (181 

กม.) เมืองศูนยก์ลางท่ีเรียกวา่ เปียซซา่เดย ์เฟร์ราร่ี 

บริเวณท่ีโคลมับสัเคยอาศยัอยูต่อนเด็กๆ 

ท่ีพกั MERCURE GENOVA SAN BIAGIO 

HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)                  เจนวั-มิลาน-ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นชมเมืองเจนวั บริเวณยา่นศูนยก์ลางท่ีเรียกวา่ เปียซซา่ เดย ์เฟร์ราร่ี บริเวณท่ีคริสโตเฟอร์ โคลมับสั

ชาวยุโรปคนแรกท่ีคน้พบทวีปอเมริกา เคยอาศยัอยูต่อนเด็กๆ ชมยา่นเมืองเกา่ท่ียงัคงบรรยากาศของวนัเวลา

และกล่ินอายของชุมชนในสมยักอ่นท่ียงัคงมีอาคาร

โบราณในแบบสถาปัตยกรรมชาวโรมนั ซ่ึงลว้นแตมี่

อายุมากกวา่ 500 ปีข้ึนไป ซ่ึงอดีตเป็นแหลง่รวมของ

กะลาสี พอ่คา้ และผูค้นจากท ัว่ทุกสารทิศ.... 

น าทา่นชม (ภายนอก) มหาวิหารซานลอเรนโซ 

(BASILICA DI SAN LORENZO) หรือโบสถซ์าน

ลอเรนโซ สรา้งข้ึนในแบบโรมนัเนสคแ์ละโกธิค ราว 
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ศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถป์ร  ะจ าตระกูลเมดิซิ ตระกูลผูท้รงอ านาจในอดีต แบง่เป็นมี 3 สว่นใหช้มคือ โบสถ,์

หอ้งสมุด,สุสานประจ าตระกูล ตกแตง่อยา่งวิจิตรดว้ยหินสีตา่งๆสวยงาม ภายในมียอดโดมเป็นภาพวาดการ

ตดัสินครั้งสุดทา้ยของพระเจา้ท่ีวาดข้ึนต ัง้แตค่ริสตศวรรษท่ี16 หอคิลป์จดัแสดงภาพวาดและงาน

ประติมากรรมในสมยัคริสตศวรรษท่ี15–16 อนัเป็นชว่งเวลาแหง่การพ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ,หอ้งโถงภายในมี

สุสาน ต ัง้ของหลุมศพบุคคลส าคญัในตระกูลเมดิซิตกแตง่สวยงาม…  

น าทา่นเดินทางสู ่SERRAVALLE OUTLET (53 กม.) แหลง่ชอ้ปป้ิงใกลเ้มืองมิลาน ประเทศอิตาลี ท่ีไดช่ื้อ

วา่ใหญท่ี่สุด ท่ีมีรา้นคา้กวา่ 200 รา้นคา้ เชน่แบรนด ์ VERSACE, BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, 

PRADA, DOLCE & GABBANA ฯลฯ 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ตามอธัยาศยั *.*.*. 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมิลาน (MILAN)...จากนั้นน าทา่น ชมโบสถด์ูโอโมแ่ห่งมิลาน โบสถใ์หญอ่นัดบั 3 

ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา 

และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 

ปี โดยเร่ิมสรา้งต ัง้แต ่ปี ค.ศ.1386 และ

ท่ีน่าท่ึงของโบสถ ์ ก็คือการตกแตง่

ประดบัประดาท่ีเนน้ความหรูหราอยา่ง

เต็มท่ีโดยเฉพาะรูปปั้นรอบตวัอาคาร มี

จ านวนกวา่ 3,000 ช้ิน ขวามือของ

โบสถมี์อาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง 

และหลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองโปร่งใส 

เรียกกนัวา่“อาเขต” สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณแ์กก่ษัตริยวิ์คเตอร์เอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษัตริยข์องอิตาลีใน

การรวมชาติ 

น าทา่น ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแหง่

หน่ึงของโลก มีช่ือเรียกเลน่ๆวา่เป็น

หอ้งนั่งเลน่ของเมืองมิลาน เพราะ

นอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นมราคา

แพงขายแลว้ ยงัมีรา้นกาแฟท่ีเรียกกนัวา่ 

ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิ

โน นั่งดูหนุ่มสาว แตง่กายดว้ยเส้ือผา้

ทนัสมยั ดงันั้นหากทา่นไมคิ่ดจะชอ้ปป้ิง

หรือนั่งกินกาแฟก็ควรท่ีจะตอ้งไปเดิน

เลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีให ้

ได ้หรือหากทา่นยงัติดใจในเร่ืองชอ้ปป้ิง ก็สามารถ 

ไปชอ้ปป้ิงตอ่ไดย้งัถนนเวีย มอนเตน้โปเลโอเน่ ซ่ึงถือเป็นยา่น 

ชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองน้ี ต ัง้อยูร่ะหวา่งโบสถดู์โอโมก่บัลานกวา้งแหง่หน่ึง อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั ...น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเมืองมิลาน เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdmqWnnpvjAhWl7nMBHYrsCQgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.auxvillesdumonde.com%2Fth%2Fcity-guide%2Fmilan%2Fmilan-top-10&psig=AOvVaw0qcR_Csm4HoYOfnsGoLTio&ust=1562328526971025
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22.20 น.   ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK092/EK372 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6)                  ดูไบ - กรุงเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 0625-0940 *.*.*. 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ…. 

 

 

 

อตัราค่าใชจ้่าย 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

13 - 18 กนัยายน 2562 

 

34,999.- 

 

7,500.- 

27 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2562 

11 - 16 ตุลาคม 2562 

18 - 23 ตุลาคม 2562 

8 – 13 พฤศจิกายน 2562 

29 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม  2562 

ไมร่วม คา่วีซา่เช็งเก็น 4,500 บาท และ คา่ทิปทา่นละ  50.- ยูโร  

 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

อตัราน้ีรวม 

1. คา่ต ัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั้น(ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงาน

เทศกาลตา่งๆและงานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพ่ิมคา่ทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดย

บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง 

(Triple Room) อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรือ อาจมีความ 

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ี

อาจมีการแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

** กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่ง

อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพิจารณา ของ

สถานทูตงา่ยข้ึน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ

ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึง

เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้(กรณีถา้มีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบ

เทา่นั้น) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษา

อยูเ่ทา่นั้น  

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทาง

ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวติั

การเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติด

วีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ทา่นท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ

พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่   

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  

-คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

-คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

และการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้่ายในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทา่นั้น) 
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** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุต ัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจาก

อุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]เทา่นั้น 

8. คา่มคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น ้าหนักเกิน

จากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั

, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
5. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ 

7. คา่บริการพิเศษตา่งๆ 

8. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง  

9. คา่ทิปทา่นละ 50.- ยูโร 

10. คา่วีซา่เช็งเกน้ 4,500.- บาท (เน่ืองจากย่ืนผา่นตวัแทนการย่ืนจึงตอ้งเสียคา่บริการใหก้บัตวัแทนการย่ืน) (หาก 

สถานทูตไดก้  าหนดการย่ืนวีซา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ  500.- 

บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบเทา่นั้น) 

 

**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถือเป็นสญัญา 

การเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงินค่าทวัรท์ ัง้หมด ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  

 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนักอ่นการเดินทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมติัวีซา่หรือยกเลิกการเดินทาง

โดยเหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความ

เหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เดือนกอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทา่นละ 3,000 

บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทวัร์เต็มจ านวนตามราคา

ทวัร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษทัระบุขอ้ความบางอยา่ง

ในนั้นดว้ย เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษัท

ตา่งประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษัท
ฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าต ัว๋เคร่ืองบิน  

- ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจาก
ทางบริษทัฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไข

สายการบินนั้น ๆ  เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ

บริษัทตา่งประเทศ) ท ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ หรือคา่ต ัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่กรณีท่ีทา่นย่ืนวีซา่แลว้  

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถ

ควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตให ้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมท ัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทาง

ราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางหากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

14 วนักอ่นการเดินทาง  

- เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ี

ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อ

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

อากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้

ร่วมเดินทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระคา่มดัจ าทวัร์หรือท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัท 

หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรับในเงือนไขตา่งๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 
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- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด  

เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยูก่บั

ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

• กรณีทรัพยสิ์นสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ท ัง้ส้ิน  

• กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( ผูใ้หญ ่)และ/

หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมดหกั

คา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูต เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทา่นได ้

ช าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะขอ

ถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซา่ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ  

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่นทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต

ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

• ทางบริษทัฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมติัวีซา่ จะอยูใ่น  

ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทา่นั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน  

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯกอ่นทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อ

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของ

ผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกลู่กคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ  

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ่เสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือถือวา่

มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก้อ่นความวุ่นวานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นสว่นใหญ)่ 
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มีใบรับรอง

แพทย)์ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่นจอง

ทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางทา่นอ่ืน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแกท่า่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษทัฯ กอ่นซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
• ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ 

ยืนยนัการเดินทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยนั้นได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เชน่ เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้

หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการ

เดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่น

เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับทา่นผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีทอ่งเท่ียวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ท ัง้น้ีทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้ งถ่ิน,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ สว่นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียวท ัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตาม

เง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ตา่งประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบติัตามกฎระเบียบ

ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่น

คา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมท ั้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ

ทา่นผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกทา่นท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
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เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ่าฝรัง่เศส 

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัย่ืนประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนศูนยย่ื์นวีซ่า TLS Contact (สาทรซิต้ี) 

 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัย่ืนวีซา่หนังสือเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมติัวีซา่ ไมส่ามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้

•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลาย่ืนวีซา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นับจากวนัเดินทาง มีคา่ Fast Track เพ่ิมเติมอีก ทา่นละ 2,600 บาท 

 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซา่แตล่ะครั้งกบับริษัททวัร์ จะตอ้งท าการย่ืนวีซา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการย่ืนเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมี

จ านวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยร์ับย่ืน จะเป็นผูก้  าหนดวนัย่ืนวีซา่เทา่นั้น ถา้หากผูเ้ดินทางไมส่ามารถไปย่ืนวีซา่ในวนัท่ี

ก  าหนดได ้อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม (Premium) ดงัน้ี 

 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้ง

มีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ

การใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง

กลบั และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสือ

เดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 

น้ิว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเทา่นั้น ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะ

หมึก) (ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศีรษะดา้นบนถึงขา้งประมาณ 3ซม.) 

3. หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 

เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนั กอ่นวนัย่ืนวี

ซา่ และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั้น) 

3.2 กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั 

หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร 

ทะเบียนบา้น **สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดติดลบ** 

4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 
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- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น  

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุให ้

บุตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ท ัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและ

มารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ

ปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี่ passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่ท าไมไมมี่ passport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณก์บับุตรท่ีสถานทูต

ดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะคิวเด่ียวเทา่นั้น) 

7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวีซ่าเท่านัน้  

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 

 


