
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ  

16.00 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชั �น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกหมายเลข 9 
เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)   เจา้หนา้ที�บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้ม
อํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบัตรที�นั�งขึ�นเครื�อง 

20.35 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปารสี (PARIS) ประเทศฝรั�งเศส โดยเที�ยวบนิที�  EK373/EK071  
 *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบนิดไูบ : 0320-0800*.*.*. 



 
 

วนัที�สอง กรงุเทพฯ - ปารสี (ฝร ั�งเศส) - ชมเมอืง  

08.00 น.    (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝรั�งเศส หลงัผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
นําทา่นชมความยิ�งใหญข่อง ประตชูยั สรา้งขึ�นเพื�อเฉลมิพระเกยีรตแิดจั่กรพรรดนิโป
เลยีน ผา่นชมบรเิวณลาน จัตรัุสคองคอรท์ สถานที�ซ ึ�งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุส์

ที� 16 และพระนางมาเรยีองัตัวเนต พระเจา้หลยุสท์ี� 16 และพระนางมาเรยีองัตัวเนต  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
บา่ย จากนั�นเดนิทางสู ่จัตรุัสทรอคาเดโร  นําทา่น ชึ�นชมและถ่ายภาพบนหอไอเฟิล และ ขึ�น

ชั �นสองของหอ  เป็นที�ระลกึจากมมุกวา้งซึ�งเป็นจดุที�สวยที�สดุและสามารถมองเห็นได ้
อยา่งชดัเจน  
นําทา่น ถา่ยรูปดา้นหนา้กบัพพิธิภณัฑล์ฟูว ์หรอื อดตีพระราชวังลฟูว ์และเขา้ชมภายใน
พพิธิภณัฑล์ฟูว.์.. 
....อสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้ DUTY ในราคาถกู อาทเิชน่ นํ�าหอม, ครมี, เครื�องสําอาง, 
กระเป๋า, นาฬกิา, เข็มขัด ฯลฯ 

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร อาหารพื�นเมอืง หอยเอสคารโ์กร ์สเต็ก ไวน ์   
ที�พัก MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลอ่งเรอืบาตามซู - ชมเมอืง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําทา่น เขา้ชมพระราชวังแวรซ์ายส ์(VERSAILLES) สมัผัสความยิ�งใหญอ่ลงัการของ

พระราชวังที�ไดร้ับการยกยอ่งวา่ใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที�สดุในโลก ซึ�งไดรั้บการ
ตกแตง่ไวอ้ยา่งหรหูราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่งๆ ที�มเีอกลกัษณเ์ฉพาะ
ตกแตง่ประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนตา่งๆและเฟอรน์เิจอรช์ั �นด ีเชน่ หอ้งอพอลโล, 
หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนิี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และ
หอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึ�งรวบรวมเรื�องราวและความเป็นมาในอดตีอันยิ�งใหญ่ของ
พระราชวังแหง่นี� 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าเรอืบาตามซู เพื�อลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานที�สําคัญ
คูบ่า้นคูเ่มอืงรมิสองฝั�งแมนํ่�าแซน ผา่นชมความงดงามของโบราณสถานและอาคาร
เกา่แก ่สรา้งขึ�นตามสไตลข์องศลิปะเรอเนสซองส ์ซึ�งไดรั้บการอนุรักษ์ดแูลเป็นอยา่งด ี
ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทับใจกบัความสวยงามของทัศนียภาพที�รว่มกนัสรรสรา้ง
ใหน้ครปารสี ชื�อวา่เป็นนครที�มคีวามงดงามที�สดุแหง่หนึ�งของโลก (ในกรณีที�นํ�าใน
แมนํ่�าแซนขึ�นสงูกวา่ปกตหิรอืมเีหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ การนัดหยดุงาน เป็นตน้ รายการ
ลอ่งแมนํ่�าแซนอาจจะไมส่ามารถดําเนนิการได)้  

 



 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
บา่ย ...อสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมที�มชีื�อเสยีง ณ หา้งแกลอรี�ลาฟาแยส อาทเิชน่ หลยุส,์ 

พราดา้, กชุชี�, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, นํ�าหอม, เครื�องสําอาง ฯลฯ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�ง
สนิคา้ในราคาถกู อาทเิชน่ นํ�าหอม, ครมี, เครื�องสําอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เข็มขัด ฯลฯ 

คํ�า *.*.*. อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย เพื�อมเีวลาชอ้ปปิ�งไดอ้ยา่งเต็มที� *.*.*. 
ที�พัก MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�ส ี� ปารสี - รถไฟ TGV - ดจีอง - อนิเทอรล์าเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่โดยนั�ง

รถไฟดว่น TGV  สู ่เมอืงดจิอง ประเทศ
ฝรั�งเศส เมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัด ี
ซึ�งใหเ้วลาเดนิทางเพยีง 1.40 ชม. เทา่นั�น 

เที�ยง รับปะทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
อาหารจนี  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 
(INTERLAKEN) (310 กม.) เมอืงหลวง
ของแบรน์เนอรโ์อเบอรล์นัดป์ระเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงตากอากาศสวยงามพรอ้ม
ทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมอืงตั �งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสองแหง่คอื Thunersee และ 
Brienzersee ทา่มกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทา่นจะไดเ้ห็นเขาจงุเฟ
ราอนัลอืชื�อ , นาฬกิาดอกไม ้, สถานคาสโิน ฯลฯตรงนี�แหละคอืสวสิฯแบบสดุสดุ อยา่ง
ที�หลายคนยังไมเ่คยไดส้มัผัส และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตรไ์ทยเรื�องวันนี�ที�รอคอย  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืงสวสิ ฟองดวู ์หม ูเนื�อ ไก ่   
ที�พัก CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้ อนิเทอรล์าเกน้ - ยอดเขาจงุฟราวน ์- ลเูซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟกลนิเดอวาล เพื�อนั�งรถไฟขึ�นสู ่
ยอดเขาจงุฟราวน ์(TOP OF EUROPE) ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั
การเลน่หมิะบนยอดเขาและ เขา้ชมถํ�านํ�าแข็ง 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา อาหารพื�นเมอืง  
บา่ย นําทา่นนั�งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน ์สู ่เมอืงเลาเทริน์บรุน

เน่น (LAUTERBRUNNEN) ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นความสวยงามอกีหนึ�งบรรยากาศ 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์  (LUCERN) (96  กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์...นําทา่นถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีส์งิโตหนิสญัญาลักษณข์องทหารสวสิ 
และถา่ยรปูกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลเูซริน์ 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการเลอืกซื�อสนิคา้สวสิฯอาทเิชน่ นาฬกิาแบรนดเ์นมชื�อดงัมดีพับ, 

ชอ็คโกแลตฯลฯและเดนิเลน่ถา่ยภาพกบับรรยากาศอันโรแมนตกิ 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
ที�พัก GRAND EUROPE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หก ลเูซริน์ - FOX TOWN OUTLET - มลิาน (อติาล)ี - เวนสิ (อติาล)ี 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่FOX TOWN OUTLET (202  กม.) สนุกกบัการช ้

อปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ในราคาที�ถกู 
เที�ยง *.*.*. อสิระอาหารกลางวัน เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ�ง *.*.*. 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (MILANO) (63 กม.) ประเทศอติาล ี

เมอืงหลวงแหง่แฟชั�น ...นําทา่น ถา่ยรูปกบัมหาวหิารแหง่มลิาน ซึ�งเป็น
วหิารสไตนโ์กธคิที�ใหญท่ี�สดุโลกและบรเิวณนั�น ทา่นสามารถเลอืกซื�อ
สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศัย… 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ เมอืงเวนสิ เมสเตร ้(VENICE) (267 กม.) 
ประเทศอติาล ีราชนิีแหง่ทะเลเอเดยีตรกิ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต   
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื�นเมอืง 

สปาเก็ตตี� สเต็ก 
ที�พัก DELFINO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�เจ็ด เวนสิ  - ปิซา่ (อติาล)ี  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 …นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเชโต ้ เพื�อลงเรอืเดนิทางสู ่เกาะเวนสิ เมอืงทอ่งเที�ยวที�

ไดรั้บการกลา่วขานวา่โรแมนตกิที�สดุแหง่หนึ�งของโลก “เมอืงที�ใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลอง
แทนถนน” มเีกาะเล็กใหญก่วา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชื�อมมากกวา่ 400 แหง่ ..
เดนิทางสู ่เกาะซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของนครเวนสิ ผา่นชม สะพานถอนหายใจ ที�
เชื�อมตอ่ระหวา่ง “Doge Palace” ซึ�งเคยเป็นที�ประทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี 
อกีทั �งยังเป็นศนูยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันั�นอกีดว้ย ชมจัตรัุสเซนตม์ารค์ 
ที�มโีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลัง สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน ์...อสิระเลอืกช ้

อปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงของเวนสิตามอัธยาศัย .... 



 
 นําทา่น ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีรายการนี�ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ใน
กรณีนํ�าไมข่ึ�นสงูเกนิไปและฝนไมต่ก ทา่นสามารถแจง้หัวหนา้ทัวร ์คา่เรอืทา่นละ
ประมาณ 800 บาท ซึ�งเรอืตอ่ลําสามารถนั�งได ้5-6 ทา่น) เพื�อชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเว
นสิสู ่คลองใหญ ่(GRAND CANAL) คลองที�กวา้งที�สดุของเกาะ และงานกอ่สรา้งที�
แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรมที� สะพานเรยีลอัลโต ้(ศลิปินเอกไม
เคลิแองเจโล) ไดเ้วลานัดหมาย 
นําทา่นลงเรอืเพื�อเดนิทางกลบัสูฝั่�งที�ทา่เรอืตรอนเชโต ้ 

 
เที�ยง *.*.*.  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพื�อความสะดวกในการเดนิเลน่และชอ้ปปิ�ง 

*.*.*.  
บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (PISA) (327 กม.) ประเทศอติาล ี....นําทา่น เขา้สู่

จัตรัุสแคมโป สถานที�ตั �งของ 
 หอเอนปิซา่ สิ�งมหัศจรรยห์นึ�งในเจ็ดของโลกสรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที�

งดงามซึ�งในอดตีเคยเป็นสถานที�ที�นักวทิยาศาสตรเ์อกของโลกศาสตราจารยก์าล ิเลโอ 
ไดค้น้พบทฤษฎเีรื�องแรงโนม้ถว่งของโลก…อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอัธยาศัย  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
 ที�พัก GALILEI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�แปด ปิซา่ - โรม (อติาล)ี - ดไูบ - กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรงุโรม (ROME) (342 กม.) เมอืงหลวงของประเทศ

อติาลซี ึ�งมอีดตีอนัยิ�งใหญ ่และเกรยีงไกรในยคุจักรวรรดโิรมันเรอืงอํานาจเมื�อราวกวา่ 
2,000 ปีที�ผา่นมาแลว้  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
บา่ย นําทา่นเขา้สู ่วาตกินั รัฐอสิระที�ปกครองตนเอง เป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิาย

โรมันคาทอลกิ..ถา่ยรูปที�ระลกึดา้นหนา้สนามกฬีาโคลอสเซยีมโบราณสถานเกา่แก ่1 
ใน 7 สิ�งมหัศจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกฬีายกัษ์ที�สามารถจคุนไดก้วา่50,000 คน 
และประตชูยัคอนสแตนตนิสญัลักษณ์แหง่ชยัชนะและที�มาของถนนทกุสายมุง่สูก่รุงโรม 

 นําทา่น ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปัตยกรรมลํ�าคา่ที�สดุ
แหง่หนึ�งของโลกซึ�งตกแตง่อยา่งโออ่า่หรหูรา ชมรปูปั�นแกะสลัก เพยีตา้ ผลงานของ



 
ศลิปินเอกไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาที�ออกแบบโดย เบอรน์นิี และยอดโดมขนาด
ใหญซ่ึ�งปัจจบุันเป็นสิ�งลํ�าคา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของอติาล ี  ...ชม นํ�าพเุทรวี� จดุกําเนดิของ
เสยีงเพลง ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ทน่ ที�โดง่ดงั ชมความสวยงามของงาน
ประตมิากรรมหนิออ่นแบบบาร็อค ซึ�งเป็นเรื�องราวของเทพมหาสมทุร ตามตํานานกลา่ว
ไวว้า่หากใครไดม้าถงึนํ�าพุแหง่นี�แลว้โยนเหรยีญอธษิฐานทิ�งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุง
โรมอกีครั �งหนึ�ง …อสิระเดนิเลน่ยา่นบันไดสเปนแหลง่พักผอ่นของชาวอติาลซี ึ�งเต็มไป
ดว้ยนักทอ่งเที�ยวหลากหลายเชื�อชาต.ิ.ไดเ้วลาอันสมควร ..นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
เพื�อเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK096 / EK372 
       *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบนิดไูบ 2045-0530*.*.*. 
 

วนัที�เกา้ กรงุเทพฯ 

18.40 น.       (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวัสด ี
***_ _ @@__ *** 

 

ในกรณทีี�ผูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ที�เก ี�ยวขอ้งกบัวนั
เดนิทางที�ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ กอ่น

การชําระเงนิคา่ต ั�วดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ
รบัผดิชอบทกุกรณี 

 
หมายเหต ุ กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั�งนี�ทางบรษัิทฯ 

จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ�นราคา

ของภาษนีํ �ามนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และคา่วซีา่ ** 
 

อตัราคา่ใชจ้า่ย 
 

วนัที�เดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็กตํ�ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กตํ�ากวา่ 12 
กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

 
พกัเดี�ยว

เพิ�ม 
10-18 พ.ย. //1-9 
ธ.ค. 

59,999.- 11,500.- 

 
อตัรานี�รวม 
1. คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ(Economy Class) ที�ระบวัุนเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั�น(ในกรณี

มคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งอยูภ่ายใต ้
เงื�อนไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึ�นสาํหรับการเปลี�ยนแปลง) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 



 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมที�ระบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญจ่ะ

ไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจาก 
อยูใ่นภมูปิระเทศที�มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ�นหลายเทา่ตวั หากวันเขา้พัก
ตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆและงานแฟร,์การประชมุ อันเป็นผลทําใหต้อ้งการเปลี�ยนยา้ยเมอืง 
หรอืเพิ�มคา่ทัวรใ์นกรณีพักที�เมอืงเดมิ โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคญั) 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั  
** เนื�องจากการวางแพลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง
เดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชั �นกนั 
และบางโรงแรมหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึ�ง
ถา้เขา้พัก 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื�องจากโรงแรมนั�นไม่
สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยก
หอ้งพัก 
** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  
** กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักใน
เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มี
ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่
ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
5. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 
6. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้าก

เจา้หนา้ที�)  
คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื�อนไขตาม
กรมธรรม)์  
คา่รักษาพยาบาลสําหรับคนไขใ้น จากอบุัตเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื�อนยา้ย
เพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิและการเคลื�อนยา้ยกลับประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรอือัฐ
กลับประเทศ (เทา่นั�น) 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้
**  
- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุั �งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, 
เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เทา่นั�น 
7. คา่มัคคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  
อตัรานี�ไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนียมจัดทําหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสําหรับผูท้ี�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของ

ไทย 



 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการ 
บนิกําหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช ิ�น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค
ประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกํากบัภาษี 
4. คา่ธรรมเนียมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา  
5. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอื�นๆ  เชน่ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, มนิิบารแ์ละทีวชีอ่งพเิศษ ฯลฯค่าอาหาร

และเครื�องดื�มสั�งพเิศษคา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  
7. คา่ทปิท่านละ 60.- ยโูร 
8. คา่วซีา่เช็งเกน้ 4,500.- (หากสถานทูตไดก้ําหนดการยื�นวซีา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถ

มาตามกําหนดได ้กรณีถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึ�น 
ทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเทา่นั�น) 
 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิคา่มดัจาํ ทา่นละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  

ชําระสว่นที�เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง มฉิะน ั�นขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิคา่
มดัจาํท ั�งหมด 

เงื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 30,000.-บาท  
 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องต ั�วเครื�องบนิ  
1.ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 
2,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  
2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีก
เกบ็ คา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึ�นจรงิ   
3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรง
ตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน
กรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ ้
ที�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่บัทาง
เจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั�น 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึ�นไป  คนืมัดจําทั �งหมด (ยกเวน้วันหยดุนักขตัฤกษ์) 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ�นไป  เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท 

(คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ) 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน  ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน  
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-24 วัน  เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวรทั์�งหมด 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วัน  เกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรทั์�งหมด 



 
 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเกบ็คา่ใชจ้่ายทั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให ้

คณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที� 
บรษัิทฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�
เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทาง 
ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตทั่�งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�วหรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ(กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวี
ซา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
 กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่

ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 
เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่
ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวน  
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นื

คา่ทัวรทั์ �งหมด  
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� 

ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 
สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์�งหมด  

 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปได ้

อยา่งนอ้ย 30 ทา่น (ผูใ้หญ ่) และ/ 
หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทาง
บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั

ที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ 
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้
เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้
เมอืง รวมทั�งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกู
ปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตาม

รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถาน

ฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑตู  



 
เรื�องวซีา่ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท
ฯ เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทั�งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระ
โดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของ
เอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้

เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ 
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่็
ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั �ง  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด 
แตง่กายสภุาพ ทั�งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสาร
ดงักลา่วเชน่กนั 
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทูต

เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของทาง 
สถานทตูเรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนาม
ของบรษัิทฯเมื�อทา่นได ้ ชําระเงนิมัดจําหรอืทั�งหมด จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
เงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทฯที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั�งหมด  
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัติ

วซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทาง 
สถานทตูฯเทา่นั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ที�นี� 
 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที�ลกูคา้ 
ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั �งมฉิะนั�นทาง
บรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งสิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีาร
เปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
สําคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมี

พฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจของคนสว่น 
ใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแตใ่จ
ตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื�นชกัชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื�อ
ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่่านที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพื�อ

ความปลอดภยั / เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นที�มเีด็กทารกอายตํุ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ 

(กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวรเ์พื�อ 
หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 



 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น

ซื�อทัวร ์เพื�อหาขอ้สรปุรว่มกนั) 
 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่น

เพื�อขอคํายนืยนัวา่ทัวรนั์�นๆ ยนืยัน 
การเดนิทางหากทา่นออกตั�วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์�นยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั�นได ้
 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 

น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  
น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทัวร์
และชาํระมัดจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่น
และครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั�งการสัมมนา ดูงาน เพื�อ
ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั�งนี�ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ
ในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึ
ภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สาย
การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่น
งานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่
จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ 
หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวทั�งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มีความ
คุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธ
โดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ 
เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการ
ความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย 
บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
จําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั�งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�การขอสงวนสทิธิ
ดงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ ี
เกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

 
“ขอขอบพระคณุทกุท่านที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครั�ง

นี�” 
 
 



 
 
เอกสารประกอบการการยื�นวซีา่ฝร ั�งเศส  
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 10-15 วนัทาํการ 
ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ TLS (สาทรซติี�) 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 
ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไม่
สามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 
หมายเหต:ุ การยื�นวซีา่แตล่ะครั�งกบับรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยื�นวซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นั�น 
โดยการยื�นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจํีานวน 15 คน ขึ�นไป โดยทางศนูยรั์บยื�น จะเป็นผูก้ําหนดวนัยื�นวซีา่
เทา่นั�น ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื�นวซีา่ในวนัที�กําหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 
(Premium) ดังนี� 
• ในกรณทีี�เหลอืระยะเวลายื�นวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track 
เพิ�มเตมิอกี ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ท ั�งนี� คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยื�นโดยตรง** 
 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 
หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง
ไมช่าํรุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x 
สงู 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลังขาวเทา่นั�น 
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอื
เครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะ
หมกึ)  
 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง 
ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยื�นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เทา่นั�น) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่
พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ สาํเนา



 
ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 
4. หลกัฐานการทํางาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชีื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิ�มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
5. เอกสารสว่นตัว 
- สําเนาทะเบยีนบา้น  
- บตัรประชาชน 
- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั�งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั 
พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี�แจงวา่ทําไมไม่
ม ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา
สมัภาษณ์กบับตุรที�สถานทตูดว้ย ทั�งสองท่าน (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 
 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่
เทา่นั�น 
 


