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ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง                                

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง                              กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

18.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่เคานเ์ตอร ์T ประต ู8-9    

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

21.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK373/EK101 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                  ดูไบดูไบ--มิลานมิลาน--ลาสเปเซียลาสเปเซีย--ชิงเกว่ แตรเ์รชิงเกว่ แตรเ์ร--เจนัวเจนัว  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 0050-0335 น. *.*.*. 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*. 

08.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงมลิาน (MILAN) ประเทศอิตาล ีเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่  าคญัของอติาล ีเมอืง

ทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่..หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้... 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลาสเปเซยี (LA SPEZIA) (219 กม.) เมอืงในเขตลกิูเรียทางตอนเหนือของ

อติาล ีอยู่ระหว่างเมอืงเจนวัและปิซ่า บนทะเลลกิูเรียและเป็นหน่ึงในอ่าวทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการคา้ และ

การทหาร ..เดนิทางถงึ เมอืงลาสเปเซยี… อสิระใหท่้านเดนิเล่นตามอธัยาศยั ย่านเมอืงเก่าริมทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนียน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าท่าน นัง่รถไฟสู่ ชงิเกว่ แตรเ์ร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่บนชายฝัง่รเิวยีร่าของอติาล ีมี

ความหมายว่า หา้ดินแดน (FIVE LANDS) ประกอบดว้ยหมู่บา้น 5 แห่ง 

*.*.*. หมายเหตุ : ใหท่้านเลอืกชมหมู่บา้นได ้2 หมูบ่า้น เน่ืองจากเวลาในการชมแต่ละหมูบ่า้นใชเ้วลานาน *.*.*. 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวั (GENOA) (78 กม.) เมอืงศูนยก์ลางทีเ่รยีกว่า เปียซซ่าเดย ์เฟรร์ารี่ บรเิวณที่

โคลมับสัเคยอาศยัอยู่ตอนเด็กๆ 

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

ทีพ่กั MERCURE GENOVA SAN BIAGIO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง  วนัที่สามของการเดินทาง                  เจนัวเจนัว--ซานเราโมซานเราโม--มอนเตคาโลมอนเตคาโล--นีสนีส  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซานเรโม (SANREMO) (147 กม.) เมอืงรมิชายฝัง่ทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียน แควน้ลกิูเรยี เมอืงต่างอากาศทีเ่ต็ไปดว้ยรสีอรท์หรู เลยีบชายฝัง่ะเล

สไตลเ์ก่าแก่แบบทีช่าวยุโรปนิยมมาพกัผ่อน 

น าท่านผ่านชมโบสถส์ไตลร์สัเซยีนสรา้งขึ้นระหว่างปี1900 และคาสโินทีอ่อกแบบให ้

เหมอืนเป็นพระราชวงัสขีาวเด่นและท่าเรอืยอรช์ของเศรษฐชีาวนุโรปทีนิ่ยมแวะมา

พกัผ่อนกนัมากมาย 



 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมองเตคาโล (MONTE CARLO) (43 กม.) เมอืงใหมท่ี่ต ัง้อยู่ทางตอนปลายของ

ฝร ัง่เศส น าท่านสมัผสักบัความหรูหราของคาสโินแห่งมองเตรคาโล ซึง่ปจัจุบนัเป็นแหลง่เศรษฐกจิทีส่  าคญัของ

เมอืง … 

น าท่าน ชมเมอืงโมนาโค ทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางทอ้งทะเลอนังดงาม ผ่านชมมหาวหิารเซนตนิ์โคลสั ทีส่รา้งขึ้นต ัง้แต่

ปีค.ศ. 1875 ทีเ่คยใชจ้ดังานพระราชพธิอีภเิษกสมรสของเจา้หญิงเกรซ เคลลี ราชธดิาแห่งโมนาโค  

…จากนัน้น าท่านถ่ายภาพกบัปาเล เดอ แปรงซ ์(PALAIS DE 

PRINCES) ปราสาทที่ประทบัของเจา้ชายแห่งรฐั อสิระใหท่้านชมววิ

ทวิทศันท์ีข่นาบดว้ยท่าจอดเรอืยอรช์อนัหรูหราซึง่แสดงถงึความม ัง่

ค ัง่ และร า่รวยของดนิแดนแห่งน้ี …. 

ระหว่างทางผ่าน เมอืงเอส (EZE) (10 กม.) หมูบ่า้นเลก็ๆ อนั

เก่าแก่หน่ึงในหมู่บา้นที่สวยที่สุดของฝร ัง่เศส ตัง้อยู่รมิชายฝัง่รเิวยีร่าทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ทางตอนใตข้อง

ประเทศบนภูเขาสูงจากระดบัน า้ทะเล 429 เมตร 

 อสิระถ่ายรูปตามอธัยาศยั.... 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนีส (NICE) (12  กม.) ประเทศฝรัง่เศส เมอืงพกัตากอากาศทางตอนใตข้องฝร ัง่เศสที่

เรยีกว่า เฟรนชร์เิวยีร่า มชีายทะเลทีส่วยงาม ซึง่เริ่มกลายมาเป็นสถาน

ตากอากาศยอดนิยมของคนองักฤษ และชาวยุโรปมาตัง้แต่สมยัวคิทอเรีย 

ซึง่จะมานีสเพือ่ทีจ่ะพกัผ่อนหย่อนใจ ชายหาดของนีสไม่ใช่หาดทรายแต่

จะเป็นหนิกอ้นเลก็ๆ ซึง่คือเสน่หอ์กีอย่างหน่ึงของเมอืงนีส … 

…ชมเมอืงนีสในส่วนที่เป็นความสวยงามของอาคารบา้นเรอืนที่ติดรมิทะเล

และผ่านชมถนนทีเ่รยีกว่า พรอมเมนาดเดซองแกลสฝ์ัง่น า้สคีรามและเมอืง

รสีอรท์ ทมีคีวามแตกต่างในเรื่องค่าครองชพีที่แพงจากผูค้นที่มกี  าลงัซื้อมา

อาศยัทีเ่มอืงนีส ดว้ยอากาศทีอ่บอุ่นจากแสงอาทติยม์ากเป็นพเิศษนัน่เอง 

ผูร้กัการอาบแดดและถอืเป็นแฟชัน่คนรวยทีท่  าอย่างไรใหส้ผีวิเป็นสนี า้ตาล

หรอืเพือ่เรอืนร่างมร่ีองรอยของเผาของแดรมิทะเลน่ีคือแฟชัน่ค่านิยมของชาวเมอืงนีส  

 จากนัน้อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงบรเิวณจตัุรสัมาสเซนา (PLACE MASSENA) ตามอธัยาศยั หรอืเดนิเลน่รมิหาด

บนถนนพรอมเมอนารด์ เดส ์องัเกสล ์(PROMENADE DES ANGLAIS) เป็นถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงาม

เหมาะกบัการพกัผ่อนหย่อนใจ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   ทีพ่กั PARK INN NICE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของการเดินทาง               วนัที่สี่ของการเดินทาง                   นีสนีส--คานส ์คานส -์-หมู่บา้นคาสแทลแลงน์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*. 



 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคานส ์(CANNES) (33 กม.) เมอืงชายทะเลเลก็ๆ ทีม่อีากาศอบอุ่นตลอดทัง้ปีและ

เป็นเมอืงทีใ่ชส้ถานทีใ่นการประกวดภาพยนตรน์านาชาติทีโ่ด่งดงัไปท ัง้โลก 

 อสิระใหท่้านถ่ายภาพ PALIS DES FESIVALS ตามอธัยาศยั และผ่านชมววิทวิทศันข์องเมอืงบรเิวณถนน 

ลา กรวั เชต ย่านเดนิเทีย่วรมิทะเลทีท่นัสมยัทีสุ่ดในโลกซึง่เรียงรายไปดว้ยตน้ปาลม์ และรา้นคา้บูติกแบรนด์

ต่างๆ มากมาย อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั... 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นคาสแทลแลงน ์(CASTELLANE) หมูบ่า้น่ีเป็นปากประตูสู่ช่องแคบแวรต์ง  

ผ่านชมลกัษณะอาคารบา้นเมอืงในสไตลยุ์คกลางสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณ เช่น หอนาฬกิา สะพานหนิและโบสถ์

สมยัศตวรรษที ่12 ทีม่สี่วนผสมระหว่างสถาปตัยกรรมสไตลโ์รมนั และโกธคิทีง่ดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั CASTELLANE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่ห ้หา้าของการของการเดินทาง เดินทาง                 หมู่บา้นคาสแทลแลงน์แลงน์--ช่องแคบแวรด์งช่องแคบแวรด์ง--เสน้ทางถนนสายลาเวนเดอร ์เสน้ทางถนนสายลาเวนเดอร ์  วาลองวาลอง

โซลโซล  

    ทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร -์-มาโนสก์มาโนสก -์-หมู่บา้นหมู่บา้นกอรด์กอรด์--ลูเบอรองลูเบอรอง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

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

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ช่องแคบแวรด์ง (LES GORGES DU VERDON) (30 กม.) มคีวามลกึ 300-700 

เมตร เมือ่มองลงไปดา้นลา่งมนุษยจ์ะดูเหมอืนมดอกีท ัง้แมน่ า้ทีไ่หลผ่านจะเหน็เป็นรบิบิ้นสเีขยีว จนนึกไมถ่งึ

เลยว่าสายน า้เลก็ๆที่มองเหน็อยู่นัน้มคีวามกวา้งถงึ 8 เมตร และไหลลงสู่หนิดว้ยความแรงจนกระท ัง่สามารถ

กดัเซาะหนิใหเ้ป็นร่องยาวถงึ 25 กโิลเมตร หนา้ผาทีถู่กน า้กดัเซาะกบัธารน า้สเีทอควอยสน์ัน้ จงึกลายเป็นช่อง

แคบระหว่างเขาที่ใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป ซึง่ถอืเป็น ONE OF EUROPE’S MOST BEAUTIFUL ทีไ่มค่วรพลาด

ชม อสิระใหท่้านถ่ายภาพความงดงามตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวาลองโซล (VALENSOLE) (60 กม.) เมอืงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หข์องทุ่งลาเวนเดอรก์วา้ง

ใหญ่ทีสุ่ดในฝรัง่เศส ทกุย่างกา้วทีเ่ดนิผ่านกลิน่หอมของดอกลาเวนเดอร ์จะแวะมาทกัทายเป็นระยะๆ จนท่าน

แทบจะอดใจไมไ่หวทีอ่ยากจะกระโดดลงไปในทอ้งทุ่งอนักวา้งใหญ่ทีล่ะลานตาไปดว้ยลาเวนเดอรท์ุ่งดอกลา

เวนเดอร ์

ชูช่อออกมาเป็นแนวทวิแถวเลยทเีดยีว อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายภาพกบัทุ่งลาเวนเดอร ์และเลอืกซื้อ

ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ตามอธัยาศยั… 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงมาโนสก ์(MANOSQUE) (25 กม.) ทีต่ ัง้ของโรงงานผลติสนิคา้ชื่อดงั L’OCCITANE 

EN PROVENCE ทีส่่งขายไปยงั 85 ประเทศท ัว่โลก และมรีา้นคา้กว่า 900 รา้น ในปจัจบุนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อสิระใหท่้านซื้อผลติภณัฑ ์L’OCCITANE สนิคา้น าเขา้จากประเทศฝรัง่เศสทีผ่ลติมาจากธรรมชาตลิว้นๆ อาทิ

เช่น ดอกลาเวนเดอร ์ดอกสม้ มะกอก น า้ผิ้ง อลัมอลล ์LA VERVEINE ฯลฯ 



 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกอรด์ (GORDES) (65 กม.) เมอืงเก่าแก่ทีม่ากดว้ยเสน่หน่์าหลงใหล เป็นแหลง่ผลติ

ไวนท์ีม่ชีื่อเสยีงแห่งหน่ึง ลกัษณะเมอืงจะสรา้งจากยอดเขา และปลูกลดหล ัน่กนัมาตามไหลเ่ขา มบีา้นเรือนทีม่ี

สถาปตัยกรรมที่สวยงาม และบรรยากาศแบบชนบทดัง้เดิมของโพรวองซร์อบนอกของหมู่บา้นน้ี เป็นทีต่ ัง้ของ

หมูบ่า้นหนิ 6,000 ปี (LE VILLAGE DES BORIES) หมูบ่า้นหนิเก่าแก่ที่สรา้งดว้ยการน่าหนิมาวางเรยีงราย

โดยไม่ไดใ้ชว้สัดุเชื่อมใดๆ ความสวยงาม และความเป็นเอกลกัษณข์องหมูบ่า้นแห่งน้ีท าใหไ้ดร้บัคดัเลอืกให ้

เป็น หน่ึงในหมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ดในฝร ัง่เศส”อสิระใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้แปรรูปจากดอกลาเวนเดอร ์ท ัง้ขนม 

น า้หอม สบู ่ภาพวาดสวยงาม....   

จากนัน้น าท่านสู่ โบสถแ์อบบ ีเดอ ซนีอคค ์(ABBAYE DE SENANQUE) (5 กม.) ทีม่ทีุ่งดอกลาเวนเดอรส์ี

มว่งปลูกเป็นแปลงสวยงามอยู่ดา้นหนา้ ซึง่ทุ่งดอกลาเวนเดอรแ์ห่งน้ีจะบานสะพรัง่ต ัง้แต่เดอืนมถินุายนไป

จนถงึวนัที ่14 กรกฎาคม จากนัน้ท ัง้หมดกจ็ะถูกเก็บเกี่ยวในวนัชาตขิองประเทศฝรัง่เศส อสิระใหท่้าน

ถ่ายภาพตามอธัยาศยักบัทุ่งลาเวนเดอรส์มีว่งละลานตา… 

ทีพ่กั LUBERON HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่หหกกของการของการเดินทาง เดินทาง                     ลูเบอรองลูเบอรอง--เกรอนอบเกรอนอบ--ชาโมนิกซ์ชาโมนิกซ -์-เจนีวาเจนีวา  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั + อาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกรอนอบ (GRENOBLE) (271 กม.) เมอืงศูนยก์ลางของเฟรนชแ์อลป์โดยเฉพาะใน

ดา้นการคมนาคม ....ชมเมอืงเกรอนอบ ผ่านชมอาคารรฐัสภาโดฟีเน (PALACE OF THE PARLIAMENT 

OF DAUPHINÉ) อกีหน่ึงอาคารทีม่คุีณค่าทางประวตัศิาสตรข์องเมอืง โดยตวัอาคารถกูสรา้งขึ้นระหว่างปี

1500 – 1539 และถูกใชง้านมาจนถงึยุคแห่งการปฏวิตัฝิร ัง่เศส จนกระท ัง่ปี 2000 ไดถ้กูใชเ้ป็นศาลจนถงึปี 

2002 ปจัจบุนัอาคารแห่งน้ีไดก้ลายเป็นมรดกทางดา้นสถาปตัยกรรมทีส่  าคญัของเมอืง… 

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชาโมนิกซ ์(CHAMONIX) (243 กม.) เมอืงท่องเทีย่วชื่อดงั และเป็นเมอืงพกั

ตากอากาศทีอ่ยู่ตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ และสวสิเซอรแ์ลนดท์ี่รายลอ้มไปดว้ยภเูขาสูงทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปี

เป็นทีนิ่ยมของคนฝรัง่เศสเป็นอย่างมาก…. 

ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (85 กม.) พนัธร์ฐัทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสวสิ ต ัง้อยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา … 

ทีพ่กั GENEVA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่ เจด็เจด็ของการของการเดินทาง เดินทาง                     เจนีวาเจนีวา--โลซานน์โลซานน์--มองเทรอมองเทรอ--มิลานมิลาน--ดูไบดูไบ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน ชมเมอืงเจนีวา เมอืงทีว่่ากนัว่าเป็นพนัธร์ฐัสวสิที่แทบจะไมม่อีะไร

เป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ต ัง้ของ

ธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น า้พจุรวด (JET D’EAU) 

ทีส่ามารถส่งน า้ขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณ์อย่าง

หน่ึงของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ทีส่วนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวาบง่



 

บอกถงึความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ต่ีอเจนีวา.. 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) (64 กม.) เมอืงซึง่ต ัง้อยู่บน  ฝัง่เหนือของทะเลสาบเจนีวา 

เมอืงโลซานนน์บัไดว้่าเป็นเมอืงที่มเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นั

ยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่ทะเลสาบเจนีวา จงึมคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทศันท์ี่

สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพษิ เมอืงน้ียงัเป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมอืงทีเ่คย

เป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่า.. 

ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (30 กม.) เป็นเมอืงพกัตากอากาศทีไ่ดร้บัสมญานามว่าเป็น 

ไขม่กุริเวยีร่าแห่งสวติเซอรแ์ลนด ์และที่น่ียงัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาวชิาการโรงแรมทีเ่ลือ่งชื่อจนไดร้บั

ความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของยุโรป …..น าท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซลีอน (CHATEAU DE 

CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บนจดุยุทธศาสตรท์ีด่ทีี่สุด และท าเลทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของมองเทรอ อกีท ัง้ยงัเคย

เป็นสถานทีคุ่มขงันกัโทษการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดตีอีกดว้ย  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILAN). (301 กม.)..จากนัน้น าท่าน ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่

อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิที่

หรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี 

โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของ

โบสถ ์กค็ือการตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้ความ

หรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร 

มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส 

เรยีกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีนการ

รวมชาติ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของ

โลก มชีื่อเรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ 

ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้

ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กินกาแฟกค็วรที่จะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคาร

หลงัน้ีใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ 

ซึง่ถอืเป็นย่าน 

ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั ...น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงมลิาน เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

22.20 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK092/EK372 

ว ัวนันที่ที่แปดแปดของการเดินทางของการเดินทาง                                        ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 0625-0940 *.*.*.  

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 
 



 

อตัราค่าใช้จ่าย  

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ต า่กว่า 12 
พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต า่กว่า 12 
พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

10 – 17 ส.ค. 58,000.- 11,500- 
 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

อตัราน้ีรวม 

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

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล

ต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะ

ค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

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

Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจาก

โรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ



 

ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่

ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษา

อยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิ

การเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซี่า

ไมต่ า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 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]  

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

1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

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

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

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

9. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร 

10. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,500.- บาท (เน่ืองจากยืน่ผ่านตวัแทนการยืน่จงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยืน่) (หาก 



 

สถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 40,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการ

เดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้
มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 

บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตาม

ราคาทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบุ
ขอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของ

สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจาก
ทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตาม
เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของสาย

การบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
 

 
หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาต
ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอื

เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณี
ทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ
อากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัย

ของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิท 
หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 
ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 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 ยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ
ของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นได ้
ช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ

ขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 
ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบริษัทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะ

อากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัย
ของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอื
วา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป
ร่วมกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว

ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก

อบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะ

ทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ี

อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง 

และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ
ประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อ
ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่ฝร ัง่เศส 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact (สาทรซติี)้ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอื

เดนิทางออกมาได ้

•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 
บาท 

 
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมี

จ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวนัที่

ก าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอื
ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามา

ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 
2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ 

จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์

รูปไมเ่ลอะหมกึ) (ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศรีษะ
ดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3ซม.) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัช ี

หรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก
หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืด
เดยีวกนั หรอื สามภีรรยา 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 าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

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

ชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 

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 (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม

ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ

ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตู

ดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 


