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กำหนดกำรเดินทำง

วันแรกของการเดินทาง
18.00 น.
08.15 น.

กรุงเทพฯ

พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ทำงเข ้ำที่ เคำน์เตอร์ T ประตู 8-9
เคำน์เตอร์สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษทั ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน
ออกเดินทำงสู่ เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373/EK101

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ-ดูไบ-โคโม่-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน

*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องที่เมืองดูไบ : 0050-0335 น. *.*.*.

*.*.*. อิสระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย *.*.*.
08.15 น.

คำ่
ที่พกั

(เวลำท้องถิ่น) ถึง เมืองมิลำน (MILAN) ประเทศอิตำลี เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตำลี เมืองที่
ขึ้นชื่อว่ำเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ..หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข ้ำเมืองและศุลกำกรเรียบร้อยแล ้ว...
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโม่ (COMO) (50 กม.) เมืองในแคว้นลอมบำร์เดีย ประเทศอิตำลี เป็ นเมืองเอก
ของจังหวัดโคโม่ ตัง้ อยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่ตงั้ อยู่ในเทือกเขำแอลป์ ทิศเหนือของ
เมืองอยูต่ ิดกับทะเลสำบโคโม่ และเป็ นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง
นำท่ำน ชมทะเลสำบโคโม่ ทะเลสำบที่มขี นำดใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของอิตำลีตงั้ อยู่ในจังหวัดโคโม่ แคว้นลอม
บำร์เดียที่นอกจำกจะได้ข้นึ ชื่อว่ำเป็ นทะเลสำบที่สวยที่สุดในอิตำลีแล ้วยังเป็ นทะเลสำบที่ใหญ่เป็ นอันดับสำมของ
อิตำลีอีกด้วย โดยมีควำมยำวโดยรอบทะเลสำบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพ้นื ที่โดยรอบประมำณ 146
ตำรำงกิโลเมตร ที่สำมำรถชื่นชมทัศนียภำพอันงดงำมของธรรมชำติ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมือง
NOVOTEL MALPENSA หรือเทียบเท่ำ

วันที่สามของการเดินทาง
เช้ำ

มิลาน-เอส-นี ส

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม

*.*.*. อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย *.*.*.
ระหว่ำงทำงผ่ำน เมืองเอส (EZE) (309 กม.) หมูบ่ ำ้ นเล็กๆ อันเก่ำแก่หนึ่งในหมูบ่ ำ้ นที่สวยที่สุดของฝรัง่ เศส
ตัง้ อยู่ริมชำยฝัง่ ริเวียร่ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทำงตอนใต้ของประเทศบนภูเขำสูงจำกระดับนำ้ ทะเล 429 เมตร
อิสระถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย....
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนีส (NICE) (13 กม.) ประเทศฝรัง่ เศส เมืองพักตำกอำกำศทำงตอนใต้ของฝรัง่ เศสที่
เรียกว่ำ เฟรนช์รเิ วียร่ำ มีชำยทะเลที่สวยงำม ซึ่งเริ่มกลำยมำเป็ นสถำนตำกอำกำศยอดนิยมของคนอังกฤษ และ
ชำวยุโรปมำตัง้ แต่สมัยวิคทอเรีย ซึ่งจะมำนีสเพื่อที่จะพักผ่อนหย่อนใจ
ชำยหำดของนีสไม่ใช่หำดทรำยแต่จะเป็ นหินก้อนเล็กๆ ซึ่งคือเสน่หอ์ ีก
อย่ำงหนึ่งของเมืองนีส …
…ชมเมืองนีสในส่วนที่เป็ นควำมสวยงำมของอำคำรบ้ำนเรือนทีต่ ดิ ริม
ทะเลและผ่ำนชมถนนที่เรียกว่ำ พรอมเมนำดเดซองแกลส์ฝงั่ นำ้ สีครำมและ
เมืองรีสอร์ท ทีมคี วำมแตกต่ำงในเรื่องค่ำครองชีพที่แพงจำกผูค้ นที่มกี ำลัง
ซื้อมำอำศัยทีเ่ มืองนีส ด้วยอำกำศทีอ่ บอุ่นจำกแสงอำทิตย์มำกเป็นพิเศษ
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คำ่
ที่พกั

นัน่ เอง ผูร้ กั กำรอำบแดดและถือเป็ นแฟชัน่ คนรวยที่ทำอย่ำงไรให้สีผวิ เป็ นสีนำ้ ตำลหรือเพื่อเรือนร่ำงมีร่องรอย
ของเผำของแดริมทะเลนี่คอื แฟชัน่ ค่ำนิยมของชำวเมืองนีส
จำกนัน้ อิสระให้ทำ่ นช้อปปิ้ งบริเวณจัตรุ สั มำสเซนำ (PLACE MASSENA) ตำมอัธยำศัย หรือเดินเล่นริมหำดบน
ถนนพรอมเมอนำร์ด เดส์ อังเกสล์ (PROMENADE DES ANGLAIS) เป็ นถนนเลียบชำยหำดที่สวยงำมเหมำะ
กับกำรพักผ่อนหย่อนใจ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมือง
PARK INN NICE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่สข่ี องการเดินทาง
เช้ำ

นี ส-คานส์-โมนาโค-เจนัว

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม

*.*.*. อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย *.*.*.

ที่พกั

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคำนส์ (CANNES) (34 กม.) เมืองชำยทะเลเล็กๆ ที่มอี ำกำศอบอุ่นตลอดทัง้ ปี และ
เป็ นเมืองที่ใช้สถำนที่ในกำรประกวดภำพยนตร์นำนำชำติท่โี ด่งดังไปทัง้ โลก
อิสระให้ทำ่ นถ่ำยภำพ PALIS DES FESIVALS ตำมอัธยำศัย และผ่ำนชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนน
ลำ กรัว เชต ย่ำนเดินเที่ยวริมทะเลทีท่ นั สมัยที่สุดในโลกซึ่งเรียงรำยไปด้วยต้นปำล์ม และร้ำนค้ำบูติกแบรนด์
ต่ำงๆ มำกมำย อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย...
….จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมอนติคำร์โล (MONTE CARLO) (56 กม.) เมือง
ใหม่ท่ตี งั้ อยู่ทำงตอนปลำยของฝรัง่ เศส …ระหว่ำงทำงนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเอส
(EZE) (9 กม.) เมืองที่อยู่ริมชำยฝัง่ ริเวียร่ำ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำงตอนใต้ของ
ประเทศฝรัง่ เศส เป็ นเมืองแห่งนำ้ หอมซึ่งเป็ นโรงงำนนำ้ หอมเก่ำแก่ช่อื ดังอย่ำง
FRAGONNARD RIVIERA ให้ได้ชมกัน…
นำท่ำน ชมเมืองโมนำโค ที่ตงั้ อยูท่ ่ำมกลำงท้องทะเลอันงดงำม
ผ่ำนชมมหำวิหำรเซนต์นิโคลัส ที่สร้ำงขึ้นตัง้ แต่ปีค.ศ. 1875 ที่
เคยใช้จดั งำนพระรำชพิธอี ภิเษกสมรสของเจ้ำหญิงเกรซ เคลลี
รำชธิดำแห่งโมนำโค
…จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยภำพกับปำเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปรำสำทที่
ประทับของเจ้ำชำยแห่งรัฐ อิสระให้ทำ่ นชมวิวทิวทัศน์ท่ขี นำบด้วยท่ำจอดเรือยอร์ชอันหรูหรำซึ่งแสดงถึงควำมมัง่
คัง่ และรำ่ รวยของดินแดนแห่งนี้ ….
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (181 กม.) เมืองศูนย์กลำงที่เรียกว่ำ เปี ยซซ่ำเดย์ เฟร์รำรี่ บริเวณที่
โคลัมบัสเคยอำศัยอยูต่ อนเด็กๆ
MERCURE GENOVA SAN BIAGIO HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ห้หา้ ของการเดินทาง
เช้ำ

22.20 น.

รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-7JUN-27SEP19
เจนัว-มิลาน-ดูไบ-ประเทศไทย

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนชมเมืองเจนัว บริเวณย่ำนศูนย์กลำงทีเ่ รียกว่ำ เปี ยซซ่ำ เดย์ เฟร์รำรี่ บริเวณที่คริสโตเฟอร์
โคลัมบัสชำวยุโรปคนแรกที่คน้ พบทวีปอเมริกำ เคยอำศัยอยูต่ อนเด็กๆ ชมย่ำนเมืองเก่ำที่ยงั คง
บรรยำกำศของวันเวลำและกลิน่ อำยของชุมชนในสมัยก่อนทีย่ งั คงมีอำคำรโบรำณในแบบ
สถำปัตยกรรมชำวโรมัน ซึ่งล ้วนแต่มอี ำยุมำกกว่ำ 500 ปี ข้นึ ไป ซึง่ อดีตเป็ นแหล่งรวมของกะลำสี
พ่อค้ำ และผูค้ นจำกทัว่ ทุกสำรทิศ....
นำท่ำนชม (ภำยนอก) มหำวิหำรซำนลอเรนโซ (BASILICA DI SAN LORENZO) หรือโบสถ์
ซำนลอเรนโซ สร้ำงขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิค รำวศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ประจำตระกูล
เมดิซิ ตระกูลผูท้ รงอำนำจในอดีต แบ่งเป็ นมี 3 ส่วนให้ชมคือ โบสถ์,ห้องสมุด,สุสำนประจำตระกูล ตกแต่งอย่ำง
วิจิตรด้วยหินสีต่ำงๆสวยงำม ภำยในมียอดโดมเป็ นภำพวำดกำรตัดสินครัง้ สุดท้ำยของพระเจ้ำที่วำดขึ้นตัง้ แต่คริ
สตศวรรษที1่ 6 หอคิลป์จดั แสดงภำพวำดและงำนประติมำกรรมในสมัยคริสตศวรรษที่15–16 อันเป็ นช่วงเวลำ
แห่งกำรพื้นฟูศิลปะวิทยำกำร,ห้องโถงภำยในมีสุสำน ตัง้ ของหลุมศพบุคคลสำคัญในตระกูลเมดิซติ กแต่ง
สวยงำม…
นำท่ำนเดินทำงสู่ SERRAVALLE OUTLET (53 กม.) แหล่งช้อปปิ้ งใกล ้เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี ที่ได้ช่อื ว่ำ
ใหญ่ท่สี ุด ที่มรี ำ้ นค้ำกว่ำ 200 ร้ำนค้ำ เช่นแบรนด์ VERSACE, BVLGARI, BURBERRY, ARMANI,
PRADA, DOLCE & GABBANA ฯลฯ
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลำน (MILAN)...จำกนัน้ นำท่ำน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลำน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของ
ยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรำ และใช้เวลำใน
กำรสร้ำงนำนเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้ำงตัง้ แต่ ปี
ค.ศ.1386 และที่น่ำทึ่งของโบสถ์ ก็คือกำรตกแต่ง
ประดับประดำทีเ่ น้นควำมหรูหรำอย่ำงเต็มที่
โดยเฉพำะรูปปัน้ รอบตัวอำคำร มีจำนวนกว่ำ 3,000
ชิ้น ขวำมือของโบสถ์มอี ำคำรทรงกำกบำทหลังหนึ่ง และหลังคำมุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่ำ“อำเขต” สร้ำง
ขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่กษัตริยว์ คิ เตอร์เอมมำนู เอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตำลีในกำรรวมชำติ
นำท่ำน ช้อปปิ้ งภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมำนู เอล 2 ช้อปปิ้ งอำเขตที่สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
มีช่อื เรียกเล่นๆว่ำเป็ นห้องนัง่ เล่นของเมืองมิลำน เพรำะนอกจำกจะมีสนิ ค้ำแบรนด์เนมรำคำแพงขำยแล้ว ยังมี
ร้ำนกำแฟที่เรียกกันว่ำ ไซด์ วอล์ค คำเฟ่ สำมำรถนัง่ จิบ คำปูชโิ น นัง่ ดูหนุ่มสำว แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำทันสมัย
ดังนัน้ หำกท่ำนไม่คิดจะช้อปปิ้ งหรือนัง่ กินกำแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมควำมงดงำมของอำคำรหลังนี้ให้ได้
หรือหำกท่ำนยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ ง ก็สำมำรถไปช้อปปิ้ งต่อได้ยงั ถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็ นย่ำน
ช้อปปิ้ งที่ข้นึ ชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตัง้ อยู่ระหว่ำงโบสถ์ดูโอโม่กบั ลำนกว้ำงแห่งหนึ่ง อิสระให้ทำ่ นช้อปปิ้ งตำม
อัธยำศัย ...นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเมืองมิลำน เพือ่ เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092/EK372

วันที่หก
หกของการเดินทาง
19.15 น.
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ดูไบ - กรุงเทพ ฯ

*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องที่เมืองดูไบ : 0625-0940 *.*.*.
เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภำพ….

**@@ __@@ **
อัตราค่าใช้จา่ ย
วันทีเ่ ดินทำง

7-12 มิ.ย. // 20-25 มิ.ย.
13-18 ก.ย. // 27 ก.ย.-2 ต.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตำ่ กว่ำ 12
พักกับ 1 ผูใ้ หญ่

34,999.-

เด็กตำ่ กว่ำ 12
พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มเี ตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

7,500.-

หมายเหตุ
กำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะยึดถือควำมปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
อัตรานี้ รวม
1. ค่ำตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่ำนัน้ (ในกรณีมคี วำมประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภำยใต้เงือ่ นไขของสำยกำรบินและมีค่ำใช้จ่ำ ยเกิดขึ้นสำหรับกำรเปลีย่ นแปลง)
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร วันละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป
4. ค่ำห้องพักในโรงแรมที่ระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศ
เนื่องจำกอยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึ้นหลำยเท่ำตัว หำกวันเข ้ำพักตรงกับช่วงงำนเทศกำล
ต่ำงๆและงำนแฟร์,กำรประชุม อันเป็ นผลทำให้ตอ้ งกำรเปลีย่ นย้ำยเมือง หรือเพิ่มค่ำทัวร์ในกรณีพกั ที่เมืองเดิม โดยบริษทั จะ
คำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจำกกำรวำงแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบำงโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple
Room) อำจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถ้ำเข ้ำพัก 3 ท่ำนอำจจะไม่ได้เลย หรือ อำจมีควำมจำเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจำก
โรงแรมนัน้ ไม่สำมำรถจัดหำได้ ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีทอ่ี ำจมีกำรแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มอี ุณหภูมติ ำ่
** กรณีท่มี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรปรับเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพือ่ ให้เกิดควำมเหมำะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องที่มขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำงอำบนำ้
ซึ่งขึ้นอยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
6. ค่ำชมสถำนที่ทอ่ งเที่ยวตำมรำยกำร
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา่ และการยื่นขอวีซ่า
1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึ้น
2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษทั ท่ำนต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพือ่ วำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ำงนำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่ม
ออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมตั ิวซี ่ำได้ (กรณีถำ้ มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่ำนัน้ )
3. สำหรับผูเ้ ดินทำงที่ศกึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซำ่ ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษำอยู่
เท่ำนัน้
4. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ตำ่ กว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล ้วตำ่ กว่ำ 6 เดือน ผูเ้ ดินทำงต้อง
ไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กบั ทำงบริษทั ด้วย เนื่องจำกประวัติกำร
เดินทำงของท่ำนจะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ และจำนวนหน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงสำหรับติดวีซำ่ ไม่ตำ่
กว่ำ 3 หน้ำ
5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ และ
พำสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มรี อยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
7. ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำ ที่)
-ค่ำประกันอุบตั เิ หตุกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,750,000 บำท (ตำมเงือ่ นไขตำมกรมธรรม์)
-ค่ำรักษำพยำบำลสำหรับคนไข ้ใน จำกอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / กำรเคลือ่ นย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินและ
กำรเคลือ่ นย้ำยกลับประเทศ / ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่ำนัน้ )
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดินทำงสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับทำงบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มอี ำยุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษำพยำบำล 2 ล ้ำน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ
1.5 ล ้ำนบำท]เท่ำนัน้
8. ค่ำมัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่ำธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทำง , แจ้งเข ้ำแจ้งออกสำหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทำงของไทย
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำนำ้ หนักเกิน
จำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณี เกิดกำรเจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำ
กระเป๋ ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้น
3. ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% และภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ตี อ้ งกำรใบกำกับภำษี
4. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุในรำยกำร
5. ค่ำธรรมเนียมนำ้ มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่สี ำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
7. ค่ำบริกำรพิเศษต่ำงๆ
8. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่ำนเอง
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9. ค่ำทิปท่ำนละ 50.- ยูโร
10. ค่ำวีซ่ำเช็งเก้น 4,500.- บำท (เนื่องจำกยื่นผ่ำนตัวแทนกำรยื่นจึงต้องเสียค่ำบริกำรให้กบั ตัวแทนกำรยื่น) (หำก
สถำนทูตได้กำหนดกำรยื่นวีซ่ำเป็ นคณะแล้ว ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมกำหนดได้ กรณีถ ้ำมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท
ลูกค้ำจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่ำนัน้ )
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทีท
่ า
่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้
การจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความ
เหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000
บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตาม
ราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความ
บางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน
(กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีก
ครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว หรือค่าตั๋ว
เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้ เช่น การนั ดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนั น
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะ
อากาศและเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัท
หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่ งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด
เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิน
ได ้ (น้ าหนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ ง Long leg ขึน
้ อยู่
กับทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านั น
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-7JUN-27SEP19
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย
 หากสถานทูตมีการสุม
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ น
ดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูตฯเท่านั น
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนั น
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่า
มากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใชรถเข็
น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุป
ร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนั กงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายนั น
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
่
ข ้อความซึงถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางทีม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ส ูง สุดในการเดิน ทาง
ทัง้ นี้ท างบริษัท ฯ ไม่ส ามารถรั บ ผิดชอบในอุบัต เิ หตุหรือ ความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ั ก ยานพาหนะ, อัน เนื่อ งจาก
อุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผั น ผวนของ
อัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึง ผู ้มีอานาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัท
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกัน อุบัตเิ หตุ
ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
ด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดิน ทาง รวมถึง มีส งิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื
ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึง ถึง ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด ้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษัท เป็ นผู ้นาพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”
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เอกสารประกอบการการยืน
่ วีซา่ ฝรง่ ั เศส
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า่ น ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 10-15 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซา่ แสดงตนศูนย์ยน
ื่ วีซา่ TLS Contact (สาทรซิต)ี้
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา
1 ชุด
ในว ันยืน
่ วีซา่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทาง
ออกมาได้
•ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลายืน
่ วีซา่ น้อยกว่า 15 ว ัน น ับจากว ันเดินทาง มีคา่ Fast Track เพิม
่ เติมอีก ท่านละ 2,600
บาท
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทาการยืน
่ วีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านัน
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมูค
่ ณะ ต ้องมี
จานวน 15 คน ขึน
้ ไป โดยทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กาหนดวันยืน
่ วีซา่ เท่านัน
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา่ ในวันที่
กาหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม (Premium) ดังนี้
้
1. หนั งสือเดินทาง (Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่
น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการ
ยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด กว ้าง 1.5 x สูง 2 นิว้
จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์
รูปไม่เลอะหมึก) (ความยาวของหน ้ากรุณาวัดจากศีรษะ
ด ้านบนถึงข ้างประมาณ 3ซม.)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง สาเนาสมุดบัญชี
หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือ
ถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement
เท่านั น
้ )
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน
หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนั งสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร
ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
- เจ ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- เป็ นพนั กงาน หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
- นั กเรียนหรือนั กศึกษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนั งสือยินยอม
ระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ต
บิดาและมารดา
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- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
- กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ ถานทูต
ด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

