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รายละเอยีดการเดนิทาง   

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ - ไคโร (อียิปต์) 

22.00น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขา

ออก ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอิยิปต์แอร์ (MS) 

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

วันที่สอง ไคโร-ปีรามิด-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเท่ียวบินท่ี MS961  

06.05น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต์......น าท่านเดินทางสู่ 

เมืองกีซ่า เพ่ือชมมหาปีรามิดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ

โลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพ่ือฝังพระศพ

ของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด

ของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น

ประมาณ 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาด

ใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบ

สนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชมสฟิงซ์ท่ี

แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระ

พักตร์ของฟาโรห์และล าตัวเป็นสิงโต  ...ระหว่างทางกลับแวะชม

ศูนย์กลางการท า กระดาษปาปีรุสซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท า

จาก ต้นกก (Papyrus)ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และ

เหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชมโรงงานผลิตหัวน้ าหอม 

ซึ่งกล่าวกันว่าการท าน้ าหอมแบบนี้  สืบทอดมาต้ังแต่สมัยพระนางคลี

โอพัตรา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโรชมสมบัติต่างๆของฟาโร 

ซึ่งเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ชม หน้ากากทองค า ของฟาโรตุ

ตันคามุน และสมบัติล้ าค่าต่างๆ .... 



 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดคาลอัลเลลี่บราซ่า ตลาดโบราณ ให้ท่านได้ช้อป

ปิ้งสินค้าพื้นเมืองของอียิปต์ตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก GRAND PYRAMID  HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ไคโร-กรุงโรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-สนามกีฬาคอลอสเซียม-ประตูชัย

คอนสแตนติน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร เพ่ือเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

10.10 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี โดย

สายการบินอียิปต์แอร์ เท่ียวบินที่ MS791 

12.40น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินลีโอ

นาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) หลังผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว ….. 

*.*.*. อาหารกลางวันรับประทานบนเครื่องบิน*.*.*. 

 น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งมี

อดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอ านาจเมื่อราว

กว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว … 

 เข้าสู่ นครวาตกินั รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหาร

เซนตป์เีตอร์ สถาปัตยกรรมล้ าค่าที่สุด

แห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่า

หรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเพียต้ ผลงาน

ของศิลปินเอก  ไมเคลิแองเจโล เสา

พลับพลาท่ีออกแบบโดยเบอรน์นิีและยอด

โดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ าค่า

คู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี 



 
            จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปท่ีระลึกด้านหน้า 

สนามกีฬาโคลอสเซยีม โบราณสถานเก่าแก่ 

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนาม

กีฬายักษ์ท่ีสามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน 

และ ประตูชยัคอนสแตนตนิสัญลักษณ์แห่ง

ชัยชนะและท่ีมาของ“ถนนทุกสายมุง่สูก่รงุโรม” 

จากนั้นน าท่านชมน้ าพเุทรวี่จุดก าเนิดของเสียงเพลง  “ทรคีอยนอ์อฟเดอร์ฟาวด์

เทน่” ท่ีโด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบ

บาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามต านานกล่าวไว้ว่าหาก

ใครได้มาถึงน้ าพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานท้ิงไว้จะได้กลับมาเยือน

กรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง ...ชมย่านบันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลี

ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักท่ี NOVOTEL RUSTICA HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ฟิโนโรมาโน-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-เวนิส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณท่ีราบระหว่างเชิงเขา MONTE 

PISANOในแคว้น TUSCANY ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่

ต้ังอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นท่ีอยู่ของชาวอีทรัสกัน  

เท่ียง รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ต้ังของหอ

เอนปซิา่ สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานท่ีต้ังของ

หอเอนปซิา่ สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก



 
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมท่ีงดงามซึ่งในอดีตเคยเป็น

สถานท่ีท่ีนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาล ิเลโอได้ค้นพบ

ทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

 น าท่านเดินทางสู่  เดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี

ไปยังเมอืงเวนซิเมสเตร้ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้น

เวเนโต  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูอิตาเลี่ยนฟูดส์สปาเก็ตตี้ 

ท่ีพัก DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า เวนิส - เกาะเวนิส - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)- โคโม่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

…น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอน เซโต้เพ่ือลง

เรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเท่ียวท่ี

ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกท่ีสุดแห่ง

หนึ่งของโลก“เมืองท่ีใช้เรือแทนรถ ใช้คลอง

แทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และ

มีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลาง

ของนครเวนิสผ่านชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเชื่อมต่อระหว่าง “Doge 

Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกท้ังยัง

เป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรสั

เซนตม์ารค์ ท่ีมีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบ

แซนไทน์ ...อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ 

เครื่องแก้วมรูาโน่ ต้นต ารับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะมาต้ังแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และ

คุณภาพเป็นท่ียอมรับจากนักท่องเท่ียวท่ัวโลก 

น าท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาทรีายการนี้ไม่รวมอยู่

ในค่าทัวร์ในกรณีน้ าไม่ข้ึนสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้ง



 
หัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.- Euro /ท่าน ซึ่งเรือที่ล าสามารถ

นั่งได ้5-6 ท่าน) เพ่ือชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่คลองใหญ่(GRAND 

CANAL)คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมท่ี สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไม

เคิลแองเจโล)ได้เวลานัดหมาย …น าท่านลงเรือเพ่ือเดินทางกลับสู่ฝั่งท่ี

ท่าเรือตรอนเชโต้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ ชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ 

ทะเลสาบลูกาโน ซึ่งเป็นท่ีต้ังของเมืองตากอากาศท่ีโอยล้อมด้วยเทือกเขา

แอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกับสวิสตอนใต้  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักท่ี COMO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิต 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้า

ไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ 

บนกระเช้าท่ีหมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทติ

ลติ ท่ีมีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วย

หิมะตลอดท้ังปี เป็นยอดเขาท่ีนักท่องเท่ียวนิยม

มาเล่นสกีเป็นจ านวนมาก ....น าชม ถ้ าน้ าแขง็Glacier Grottoท่ีมีความ

ยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร มีน้ าแข็ง ปกคลุม

ตลอดท้ังปี จากนั้นขึ้นสู่ลานสก ีอิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่าง

สนุกสนาน ได้เวลานัดหมายน าท่านลงจากยอดเขา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น

(LUCERNE) เป็นเมืองพักตาก



 
อากาศท่ีมีนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดในสวิสฯแต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้

เป็นอย่างดี...น าท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา 

สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละท่ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็น

เกียรติแด่ทหารสวิสท่ีเสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสใน

ฝรั่งเศส และชมสะพานคาเปล(KAPELLBRUCKE)ซึ่งเป็นสะพานไม้ท่ีมี

หลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ ารุซซ์(REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 

ปีทอดตัวข้ามแม่น้ ารอยส์  ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนท่ีบอกเล่า

ถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี  สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้

เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ใน

สภาพท่ีดีเหมือนเดิม  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้านตัวแทนจ าหน่าย

นาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่

ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีท่ีมีช่ือเสียงตามอัธยาศัย 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพัก GRAND EUROPE HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด ลูเซิร์น - ดีจอง (ฝรั่งเศส) - ปารีส (ฝรั่งเศส)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง ประเทศฝรั่งเศส 

เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย          น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ค่ า           รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก MERCURE HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่แปด ปารีส –ล่องเรือบาตามูช-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืบาตามซู เพือ่ลอ่งเรอื 

ชมความสวยงาม ของสถานท่ีส าคัญ

คู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ าแซน ผ่านชม

ความงดงามของโบราณสถานและอาคาร



 
เก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์

ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงาม

ของทัศนียภาพท่ีร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ช่ือว่าเป็นนครที่มีความ

งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

*.*.*. ในกรณีท่ีน้ าในแม่น้ าแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การ

นัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ าแซนอาจจะไม่สามารถ

ด าเนินการได้ *.*.*. 

น าท่านชมความย่ิงใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึ้นเพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดิ 

นโปเลียน ผ่านชมบริเวณลานจัตรุัสคองคอร์ท สถานที่

ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนาง

มาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรีย

อังตัวเนต …จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอ

เฟลิเป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถมองเห็นได้

อย่างชัดเจน  

(คุณลูกค้าต้องการขึ้นหอไอเฟลกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละประมาณ 18.- 

Euro)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย อิสระให้ท่านการช้อปปิ้งรา้นคา้ปลอดภาษี, หา้งแกลลอรีร่าฟาแยส , อาทิ

เช่น เครื่องส าอาง, น้ าหอม,  

 เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมท้ังเสื้อผ้าแบ

รนด์เนมจากฝรั่งเศสอย่างเต็มท่ี  

 เพ่ือมีเวลาในการต่อคิวซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ  

ค่ า *.*.*. อิสระอาหารค่ าเพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง *.*.*. 

ท่ีพัก MERCURE HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่เก้า พระราชวังแวร์ซายส์ 

เช้า รับประทาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
น าท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความย่ิงใหญ่อลังการของ

พระราชวังท่ีได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดใน

โลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงาม

ของห้องต่างๆ ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียน

ต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน,หอ้ง

บรรทมของราชนิี, ห้องโถงกระจกทอ้งพระโรง, ห้องสงคราม และหอ้ง

สันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่

ของพระราชวังแห่งนี้...น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางสู่ประเทศ

ไทย  

*.*.*. อาหารกลางวันรับประทานบนเครื่องบิน เพ่ือความะดวกในการท า 

REFUND ภาษาสนามบิน *.*.*. 

14.50น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินอียิปต์แอร์เท่ียวบินที่ 

MS800/MS960 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ *.*.*. 

หมายเหตุ : (ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์

การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไป

เข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม) 

วันที่สิบ สนามบินสุวรรณภูมิ   

12.40น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี  

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

หมายเหตุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือควำมเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยดึถือควำมปลอดภยั ตลอดจน
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 
 



 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

27 ธ.ค.– 5 ม.ค. 79,900.- 77,900.- 12,500.- 
 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษนี า้มันและ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวีซ่า *** หมาย
เหตุ   :  ราคาเดก็ต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี 
 

อตัราน้ีรวม 

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

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

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

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room)อาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น 



 
ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการ

ขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท า

หนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการ

ยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของ

ทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

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

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

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

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

9. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

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

สายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  



 
7. ค่าทปิท่านละ 40.- ยูโร 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบนิและที่นัง่บนเครื่องบนิ 

1. ทางบรษิทัฯ ไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์การเรยีกเก็บค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจริง และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 

20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ) 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั  ยดึค่ามดัจ าเตม็จ านวน  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ 

ก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ 

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ และค่าธรรมเนียมวซี่า

ตามที่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ 

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋ เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) 

/ ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  



 
 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

 

 

 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 25ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง 

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต 

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ 

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ 

ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้ ช าระเงนิมดัจ า

หรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  



 
 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบั

ในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้

ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทาง

ถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ

เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามค วาม



 
จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 
 

 

 
 

ใบจองทวัร์ 
 

รำยกำรทวัร์.............................................................................วนัเดินทำง......................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ.........................................................โทร.....................................................แฟกซ์........................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสำร................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
จ ำนวนผูเ้ดินทำงทั้งหมด............................คน  (ผูใ้หญ่...........................ท่ำน / เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี.........................ท่ำน) 
จ ำนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด....................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่....................หอ้งพกัเด่ียว....................หอ้งพกั 3 เตียง..............) 
รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ควำมประสงคอ่ื์นตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร อำทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทำนเน้ือววั             ไม่ทำนเน้ือหมู                ไม่ทำนสัตวปี์ก ทำนมงัสำวรัิต 

รำยละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่............................เดก็.........................ค่ำตัว๋เพิ่ม / ลด......................... 
 

ขำ้พเจำ้รับทรำบเง่ือนไขในรำยกำรทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      
 
เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอติาล ี

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้
ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังนี ้ 
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ทัง้นี ้คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกับทางศนูยรั์บยืน่โดยตรง* 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน 
นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา
ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง  
**Statement รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้
ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ 
และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้)  

ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ passpost (เจา้ของบัญช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการท างาน  
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-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

ในการจองทวัร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที ่/ วันทีอ่อก / วันที่หมดอายุ 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 
............................................................................................................................................................................................ 



 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 

อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานที่เกดิ 
............................................................................................................................................................................................ 
 

*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานที่เกดิ 
............................................................................................................................................................................................ 
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