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วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง                              กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    
16.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ทำงเขำ้ที ่เคำน์เตอร ์T ประต ู8-9  

เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่น 
20.35 น. (เวลำทอ้งถิน่) ออกเดนิทำงสู ่เมอืงมลิำน ประเทศอติำล ีโดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK373/EK101  *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ เวลำ 0345-0745น. *.*.*. 
วนัวนัท่ีสองของการเดินทางท่ีสองของการเดินทาง                  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  --  ดไูบดไูบ  --  มิลาน มิลาน --  เวนิส เวนิส   
07.45 น. (เวลำทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงมลิำน ประเทศอติำล ีเมอืงศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกจิทีส่ ำคญัของอติำล ีเมอืงทีข่ ึน้

ชื่อวำ่เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ 
จำกนัน้น ำทำ่น ชมโบสถด์โูอโมแ่หง่มลิำน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศลิปะแบบโกธคิทีห่รหูรำ 
และใชเ้วลำในกำรสรำ้งนำนเกอืบ 500 ปี โดยเริม่สรำ้งตัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่ำทึง่ของโบสถ ์กค็อื
กำรตกแต่งประดบัประดำทีเ่น้นควำมหรหูรำอยำ่งเตม็ทีโ่ดยเฉพำะรปูปัน้รอบตวัอำคำร มจี ำนวนกวำ่ 

3,000 ชิน้ ขวำมอืของโบสถม์อีำคำรทรงกำกบำทหลงัหน่ึง 
และหลงัคำมุงดว้ยกระเบือ้งโปรง่ใส เรยีกกนัวำ่“อำเขต” 
สรำ้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมำนูเอลที่ 
2 ปฐมกษตัรยิข์องอติำลใีนกำรรวมชำต ิ
น ำทำ่น ชอ้ปป้ิงภำยในอำคำรแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ
มำนูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยงำมทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก 
มชีื่อเรยีกเล่นๆวำ่เป็นหอ้งนัง่เล่นของเมอืงมลิำน เพรำะ

นอกจำกจะมสีนิคำ้แบรนดเ์นมรำคำแพงขำยแลว้ ยงัมรีำ้นกำแฟทีเ่รยีกกนัวำ่ ไซด ์วอลค์ คำเฟ่ 
สำมำรถนัง่จบิ คำปชูโิน นัง่ดหูนุ่มสำว แต่งกำยดว้ยเสือ้ผำ้ทนัสมยั ดงันัน้หำกท่ำนไมค่ดิจะชอ้ปป้ิงหรอื
นัง่กนิกำแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเล่นชมควำมงดงำมของอำคำรหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอืหำกทำ่นยงัตดิใจใน
เรือ่งชอ้ปป้ิง กส็ำมำรถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยีมอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชื่อ
ทีส่ดุของเมอืงน้ี ตัง้อยูร่ะหวำ่งโบสถด์โูอโมก่บัลำนกวำ้งแหง่หน่ึง อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเวนิส ประเทศอติำล ี(VENICE) (264 กโิลเมตร) เมอืงท่ำส ำคญัของ

อติำลอีกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิเมอืงหน่ึงในยโุรปทีไ่มเ่หมอืนเมอืงใดในโลกไมม่กีำรอนุญำตใหร้ือ้
สิง่ก่อสรำ้งเก่ำ ไมม่รีถยนตม์แีต่เรอืทีจ่ ำกดัไมใ่หเ้สยีงดงั ดงันัน้ทัว่โลกจงึหลงใหลมนตเ์สน่หอ์นัสนุทรยี์
ของเวนิสตลอดมำ  

ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 
ทีพ่กั  RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
วนัท่ีสามของวนัท่ีสามของการเดินทาง        การเดินทาง          ล่องเรือเกาะเวนิส ล่องเรือเกาะเวนิส --  เวนิส เวนิส --  ปราโต้ปราโต้  
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จำกนัน้น ำทำ่นล่องเรอืสูเ่กำะเวนิส ชมจตุัรสัซำน
มำรโ์ค จตุัรสัทีส่วยงำมทีส่ดุในอติำล ีชมมหำวหิำร
ซำนมำรโ์ค พระรำชวงัดอจ สิง่ก่อสรำ้งทีเ่ก่ำแก่มำ
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กวำ่ 800 ปีมำแลว้  เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็นสำธำรณะรฐัอสิระซึง่เคยร ่ำรวยและมอี ำนำจมหำศำลและเคย
สง่ใหม้ำรโ์คโปโลเดนิทำงไปเมอืงจนี ...มเีวลำใหท้ำ่นเดนิเล่นชมเมอืงเวนิสตำมซอกซอยต่ำงๆ 
น ำทำ่นล่องเรอืกอนโดล่ำ (ใชเ้วลำประมำณ 30 นำท ีรำคำไมร่วมในทวัร ์ในกรณนี ้ำไมข่ึน้สงูเกนิไปและ
ฝนไมต่ก ท่ำนสำมำรถแจง้หวัหน้ำทวัร ์คำ่เรอืท่ำนละประมำณ 800.- บำท 1 ล ำนัง่ไดป้ระมำณ 5-6 
ทำ่น) เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนิส สูค่ลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองทีก่วำ้งทีส่ดุของเกำะ และ
งำนก่อสรำ้งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึควำมเป็นอจัฉรยิะดำ้นสถำปัตยกรรมทีส่ะพำนเรยีลอลัโต ้(ศลิปินเอกไม
เคลิแองเจโล) ไดเ้วลำนดัหมำยน ำคณะลงเรอืเดนิทำงกลบัสูฝั่ง่ทีท่ำ่เรอืตรอนเชโต้… 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงปรำโต ้(PRATO) (246 กโิลเมตร)  
ค ่ำ  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 
ทีพ่กั  PRESIDENT PRATO หรอืเทยีบเท่ำ 
วนัท่ีส่ีของการเดินทาง               วนัท่ีส่ีของการเดินทาง                 ปราโต้ ปราโต้ --  ปิซ่า ปิซ่า --  หอเอนปิซ่า หอเอนปิซ่า --  OOUUTTLLEETT  --  เจนัวเจนัว  
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงปิซ่ำ (PISA) (82 กโิลเมตร) แควน้ทสัคำนีเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอยำ่งดี
เกีย่วกบัหอเอนเมอืงปิซ่ำ ซำกโบรำณวตัถุของเมอืงทีย่งัหลงเหลอืจำกศตวรรษที ่5 ก่อน
ครสิตกำลเป็นเมอืงทีเ่คยมคีวำมส ำคญัอยำ่งมำกดำ้นกำรคำ้ขำยในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน
ในชว่งประมำณศตวรรษที ่11 
อสิระถ่ำยภำพกบัหอเอนเมอืงปิซ่ำ (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหนิอ่อนที่
พสิดำรสงู 54 เมตร ม ี8 ชัน้ แต่ละขัน้มเีสำหนิอ่อนทีส่ลกัลวดลำยวจิติร ไดล้งมอืสรำ้งเมือ่ ค.ศ. 
1174 ไปเสรจ็ในปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลำนำนถงึ 176 ปี ซึง่เป็นสิง่ก่อสรำ้งทีใ่ชเ้วลำสรำ้งนำนทีส่ดุ
ในโลกควำมน่ำอศัจรรยอ์กีอยำ่งคอื เมือ่เริม่สรำ้งได ้4-5 ชัน้ หอน้ีเริม่เอยีงแต่ไมถ่งึกลบั

พงัทลำยลงมำเพรำะแรงทีจุ่ดศูนยถ์่วงเมือ่ลำกดิง่ลงมำไมอ่อกนอกฐำนจงึไมล่ม้ยงัทรงตวัอยูไ่ด ้เมือ่
สรำ้งเสรจ็ยอดของหอเอยีงออกจำกแนวดิง่ของฐำนถงึ 4 เมตร และหอเอนน้ีชว่ยใหก้ำลเิลโอ
นกัวทิยำศำสตรช์ำวอติำเลยีนผูม้ชีื่อเสยีงของโลกไดท้ดลองเรือ่งอตัรำเรว็ของเทหว์ตัถุทีต่กลงมำจำกที่
สงูทีข่ ึน้ชื่อในดำ้นควำมสมัพนัธข์องกำรสรำ้งกบัแรงโน้มถ่วงของตวัอำคำรทีส่มดุลกนัโดยบงัเอญิไดช้ื่อ
วำ่เป็นหน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกสมยักลำงและเป็นสญัลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของอติำล ี

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่SERRAVALLE OUTLET (202 กโิลเมตร) แหล่งชอ้ปป้ิงใกลเ้มอืงมลิำน ประเทศ

อติำล ีทีไ่ดช้ื่อวำ่ใหญ่ทีส่ดุ ทีม่รีำ้นคำ้กวำ่ 200 รำ้นคำ้ เชน่ แบรนด ์VERSACE, BVLGARI, 
BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE & GABBANA ฯลฯ 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงปอรโ์ตฟิโน่ 
(PORTOFINO) หมูบ่ำ้นประมงเลก็ๆในอติำล ี
และเป็นรสีอรท์เมอืงสวรรคส์ ำหรบั
นกัทอ่งเทีย่วในเมอืงเจนวัของอติำเลีย่นรเิวยี
รำ่ลอ้มรอบดว้ยท่ำเรอืเลก็ๆทีอ่ยูท่่ำมกลำง
เมอืงท่ำของเมดเิตอรเ์รเนียนทีส่วยๆมำกมำย 
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หมำยเหตุ : หำกใครตอ้งกำรขำ้มไป เมอืงปอรโ์ตฟิโน่ (PORTOFINO)  เมอืงตำกอำกำศทีม่ชีื่อเสยีงอยูต่ดิน ้ำมคีวำม
งำมทีโ่ดดเด่นโดยกำรนัง่รถชทัเทิล้บสั 5 ยโูรต่อทำ่น  (รำคำไมร่วมอยูใ่นรำยกำรทวัรก์รณุำตดิต่อหวัหน้ำทวัรถ์ำ้
ตอ้งกำรไป) 
ค ่ำ  *.*.*. อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง *.*.*. 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเจนวั (GENOA) เมอืงศูนยก์ลำงทีเ่รยีกวำ่ เปียซซ่ำเดย ์เฟรร์ำรี ่บรเิวณที่

โคลมับสัเคยอำศยัอยูต่อนเดก็ๆ  
ทีพ่กั  MERCURE GENOVA SAN BIAGIO หรอืเทยีบเท่ำ 
วนัท่ีวนัท่ีห้าห้าของการเดินทาง                   เจนัวของการเดินทาง                   เจนัว  --  มองติคารโ์ล มองติคารโ์ล --  เอส เอส --  นีสนีส  
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงมองตคิำรโ์ล (MONTE CARLO) (182  กโิลเมตร) เมอืงใหม่
ทีต่ ัง้อยูท่ำงตอนปลำยของฝรัง่เศส ….จำกนัน้น ำทำ่น ชมเมอืงโมนำโค ทีต่ ัง้อยู่
ทำ่มกลำงทอ้งทะเลอนังดงำม ผำ่นชมมหำวหิำรเซนตนิ์
โคลสั ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 1875 ทีเ่คยใชจ้ดังำนพระ
รำชพธิอีภเิษกสมรสของเจำ้หญงิเกรซเคลล ีรำชธดิำแหง่
โมนำโค …จำกนัน้น ำทำ่นถ่ำยภำพกบัปำเล เดอ แปรงซ ์
(PALAIS DE PRINCES) ปรำสำททีป่ระทบัของเจำ้ชำย

แหง่รฐั ....อสิระใหท้ำ่นชมววิทวิทศัน์ทีข่นำบดว้ยทำ่จอดเรอืยอรช์อนัหรหูรำ
ซึง่แสดงถงึควำมมัง่คัง่และร ่ำรวยของดนิแดนแหง่น้ี  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงนีส ซึง่ระหวำ่งทำงน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเอส (EZE) (9 กโิลเมตร) เมอืง

ทีอ่ยูร่มิชำยฝัง่รเิวยีรำ่ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทำงตอนใตข้องประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงแหง่น ้ำหอมซึง่
เป็นโรงงำนน ้ำหอมเก่ำแก่ชื่อดงัอยำ่ง FRAGONNARD RIVIERA ใหไ้ดเ้ยีย่มชมกนั 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงนีส (NICE) ประเทศฝรัง่เศส 
เมอืงพกัตำกอำกำศทำงตอนใตข้องฝรัง่เศสทีเ่รยีกวำ่ เฟรนช์

รเิวยีรำ่ มชีำยทะเลทีส่วยงำม ซึง่เริม่กลำยมำ
เป็นสถำนตำกอำกำศยอดนิยมของคนองักฤษ 
และชำวยโุรปมำตัง้แต่สมยัวคิทอเรยี ซึง่จะ
มำนีซเพือ่ทีจ่ะพกัผอ่นหยอ่นใจ ชำยหำดของนีสไมใ่ชห่ำดทรำยแต่จะเป็นหนิกอ้นเลก็ๆ 
ซึง่คอืเสน่หอ์กีอยำ่งหน่ึงของเมอืงนีส  …ชมเมอืงนีสในสว่นทีเ่ป็นควำมสวยงำมของ
อำคำรบำ้นเรอืนทีต่ดิรมิทะเลและผำ่นชมถนนทีเ่รยีกวำ่ พรอมเมนำดเดซองแกลสฝั์ง่น ้ำสี

ครำมและเมอืงรสีอรท์ ทมีคีวำมแตกต่ำงในเรือ่งค่ำครองชพีทีแ่พงจำกผูค้นทีม่กี ำลงัซือ้มำอำศยัที่
เมอืงนีส ดว้ยอำกำศทีอ่บอุ่นจำกแสงอำทติยม์ำกเป็นพเิศษนัน่เอง ผูร้กักำรอำบแดดและถอืเป็นแฟชัน่
คนรวยทีท่ ำอยำ่งไรใหส้ผีวิเป็นสนี ้ำตำลหรอื
เพือ่เรอืนรำ่งมรีอ่งรอยของเผำของแดรมิทะเล น่ี
คอืแฟชัน่คำ่นิยมของชำวเมอืงนีส  

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
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ทีพ่กั MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
วนัท่ีหกวนัท่ีหกของการเดินทาง                 ของการเดินทาง                         นีสนีส  --  ดไูบ ดไูบ --  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิ เพือ่เดนิทำงกลบัสูก่รงุเทพฯ 
14.30 น.  (เวลำทอ้งถิน่) ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK078 /EK376 
  *.*.* แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ เวลำ 1430-2345น. *.*.*.  
วนัวนัท่ีเจด็ท่ีเจด็ของการเดินทางของการเดินทาง                                        ดไูดไูบบ  --  กรงุเทพกรงุเทพ  ฯฯ   
12.35 น. (เวลำทอ้งถิน่) เดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพ ฯ โดยสวสัดภิำพ…. 

**@@ __@@ ** 
อตัราค่าใชจ้า่ย  

 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ต า่กวา่ 12 

พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต า่กวา่ 12 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

1-7 ธ.ค. 39,999.- 8,000.- 
 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทางและค่าวซี่า **  *** หมายเหต ุ  :  

ราคาเดก็ตอ้งมอีายุระหวา่ง 2-12 ปี  

หมายเหต ุบรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา   
 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกบัวนัเดินทางท่ีท่านได้ท าการจองไว้กบัทางบริษทัฯ 
กรณุาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุก

กรณี 
 

อตัราน้ีรวม 

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

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจาก 

อยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์

,การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

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

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้



                                                                                       ตดิต่อ คุณเลก็ 095-364-6580 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ  า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

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

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / 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, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจาก 

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60 ยูโร 

8. ค่าวซี่าเช็งเกน้ ท่านละ 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้ 

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอ

วซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได  ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
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3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอื

เดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค า

รอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กวา่ 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของทาง

ราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบนิและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบรษิทัฯ ไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

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

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ทีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 

กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คนืมดัจ าท ัง้หมด 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่นืเงนิมดัจ าไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนท ี

บรษิทัฯ ก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไป

ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน  

• กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง 

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ และค่าธรรมเนียมวซี่า

ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

• กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ  

ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
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• กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษิทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหต ุ

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ทา่น (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถ 

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 

เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่

วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถาน 

ฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบั

ในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่าน 

จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมท่กุคร ัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเตมิ 

ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  
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• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัร ์

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบั

ในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, 

การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / 

หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่

ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของ

ผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดิน ทาง รวมถงึมสีิ่งผิด

กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี้ ” 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีาอติาล ี

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้



                                                                                       ตดิต่อ คุณเลก็ 095-364-6580 
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป 
โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) 
ดงันี ้ 
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยรั์บยืน่โดยตรง* 
 

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

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ 
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้
ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ 
และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้)  

ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ passpost (เจา้ของบญัช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลกัฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี
ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 


