
 

 

BBBIIIGGG   PPPRRROOO   555   
“““VVVOOOYYYAAAGGGEEE   FFFRRRAAANNNCCCEEE   MMMOOONNNAAACCCOOO   999   DDDAAAYYYSSS””” 

วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อติาลี)  ศุกร์  
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 
1 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า
รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจดุหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

วันท่ี 2 มิลาน - เจนัว - นีซ ริเวียร่าแห่งฝร่ังเศส  เสาร์ 
00.35 น. ออกเดินทางสูม่ิลาน ประเทศอิตาล ีโดยเที่ยวบินที่ TG940  
07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 

และศลุกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ 
โคลมับสั นกัเดินเรือผู้บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา ถึงแม้
เมืองเจนวัจะถกูบดบงัรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรือเวนิส 
แต่อย่างไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสดุคลาสสิคแห่งนี ้
ประดบัประดาไปด้วยตกึรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมี
มนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนีเ้ ป็นดั่ง
ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน 
เร่ิมต้นการเดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเล
แห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรือเก่าเป็นที่ตัง้ของพิพิธภัณฑ์สตัว์
น า้ (Aquarium) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป, เคร่ืองเล่น Lift Bigo ที่ ท้าทายความ
หวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้บนผนัง
อาคาร เล่าเร่ืองราวเก่ียวกับนักบุญเซนต์จอร์จปราบมังกร, Loggia di Banchi 
ตลาดแลกเปลีย่นสนิค้าแห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 
และ 15 แด่นักบุญจอห์นเดอะแบบติสต์ ด้านหน้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค 
ผสม ผสานกับสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์อย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสู่
เมืองฝ่ังตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่บ้านของโคลมับัส, Palazzo Ducale ที่ประทับ
ของดอทจ์ ผู้ ปกครองสาธารณรัฐเจนัว, Palazzi dei Rolli ได้รับการดูแลให้เป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรือถนนสายใหม่ มีกลุ่มอาคาร
พิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระราช วังเก่า ได้รับการดูแลจากองค์การ
ยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก 

 (190 ก.ม.) 

 
 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 



 

 

14.00 น. 
 

น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองตากอากาศชื่อดงัของฝร่ังเศส “นีซ” (Nice) ที่นี่เป็นเมือง
ใหญ่อันดับ 5 ของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ในแคว้นที่ชื่อว่า โพรวองซ์-แอลป์-โกต-
ดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีชายหาดหินที่
สวยงาม เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่จะมาเดินกันอยู่ที่ถนนเรียบชายหาดลาพรอมมิ
นาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมืองเก่า จัดได้ว่าเป็น
เมืองที่น่าเดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างย่ิง จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้
อปปิง้ตามอธัยาศยั  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก HOTEL MERCURE NICE CENTRE NOTRE 

DAME**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 3 หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) - นีซ อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองแซงต์ปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) เมือง

โบราณในโปรวองซ์ (Provence) เคยถกูโรมนัยดึครอง ในยคุกลางเมืองถกูรุกราน
จากสเปน กษัตริย์ฟรองซวัส์ที่ 1 แห่งฝร่ังเศส โปรดให้สร้างก าแพงหินล้อมรอบเมือง 
ความขลงัและสวยงามดงึดูดศิลปินมารังสรรค์งานที่นี่ ทัง้นกัเขียน นกักวี นกัแสดง 
กองถ่ายภาพยนตร์ ล้วนแต่หลงเสน่ห์แซงต์ปอล เดอ วองซ์ หรือจะเรียกอีกนยัหนึง่
ว่า “ถ่ินศิลปิน” ก็ไม่ผิด  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสู่ราชรัฐโมนาโก หรือ ริเวียร่าแห่งเมดิเตอร์เรเนียน หลงัจาก

การเปลีย่นแปลงกฎหมายท าให้เมืองมองเตกาโล (Monte-Carlo) กลายเป็นเมือง
หลวงแห่งการพนนัของยโุรปซึง่เศรษฐีนิยมมาเที่ยวกนั น าชมโมนาโควิลล์ เมืองที่ตัง้
อยู่ท่ามกลางท้องทะเลสวย, หมู่ตกึระฟ้าและทิวเขาอนังดงาม เข้าสูม่หาวิหารที่เคย
ใช้จดังานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซเคลลแีห่งโมนาโค สตรีผู้สงูศักด์ิ
ที่ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยายจากหญิงสาวธรรมดา ที่โชคชะตาพลกิผนัให้เป็นเจ้า
หญิงในพระราชวงั วนันีเ้ธอเป็นต านานที่ไม่ใช่เพียงเจ้าหญิงผู้ เลอโฉม แต่เธอน าพา
ชื่อเสยีงให้โมนาโคเป็นที่รู้จักด้านสาธารณะประโยชน์องค์กรการกุศลต่างๆมากมาย 
แล้วไปถ่ายรูปกบั ปาเล เดอ แปรงซ์ (Palais De Princes) ปราสาทที่ประทบัของ
เจ้าชายแห่งรัฐ สร้างขึน้บนสว่นที่เป็นเดอะร็อก ท่ามกลางทิวทศัน์อนังดงาม แล้วไป
ชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่าเรือสองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port 
Hercule ท่าจอดเรือยอร์ชอนัหรูหราแสดงถงึความมัง่คัง่และร ่ารวยของดินแดนแห่ง
นี ้ จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์ชื่อดังตามอธัยาศัย ได้เวลาอนัสมควร
น าคณะเดินทางกลบัสูเ่มืองนีซ  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก HOTEL MERCURE NICE CENTRE NOTRE 

DAME**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 4 กราซ - โรงงานน า้หอมฟราโกนาร์ด - คานส์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - 
เมืองอาวญีง 

จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองกราซ Grasse หรือที่ รู้จักกันในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน า้หอม” 

เพื่อให้ท่านได้เข้าชมโรงงานผลิตน า้หอมที่ก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ชม
กระบวนการผลิตน า้หอมด้วยการสกัดและการกลั่น ตลอดจนห้องจัดนิทรรศการ 
แสดงประวัติความเป็นมาของการผลิตน า้หอม และคอลเล็กชั่นขวดน า้หอมต่าง ๆ 
อย่างมากมาย แวะเที่ยวชมเมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติที่จัดขึน้
ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี หากใครที่คลัง่ไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่

(45 ก.ม.) 



 

 

กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals ที่
เหล่าดาราชื่อดังทัง้หลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลกึ เมืองคานส์ยังเต็มไป
ด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อ
หนึง่ว่าลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท La Promenade de la Croisette นอกจากนี ้
ยังมีท่าจอดเรือยอร์ชล างาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทัง้หลายด้วย แล้วเข้าสู่เขต
ริเวียร่าที่โด่งดังของฝร่ังเศส โดยมี เมืองนีซ Nice มีความใหญ่เป็นอันดับห้าของ
ประเทศริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมือง

โบราณที่ตัง้อยู่บนภูเขาสงู ซึง่ปัจจบุนัยังคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านเรือน ชุมชน 
ตลอดจนศิลปะและวฒันธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับ
คดัเลอืกให้เป็น “หนึง่ในหมู่บ้านที่สวยที่สดุในฝร่ังเศส” แล้วเดินทางต่อเข้าสูเ่มืองอา
วีญง (Avignon) เมืองประวติัศาสตร์ริมแม่น า้โรห์น (Rhône) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก AVIGNON GRAND HOTEL**** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.avignon-grand-

hotel.com 
วันท่ี 5 อาวีญง - หมู่บ้านกอร์ด - ปงต์ดูการ์   อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เที่ยวชมบริเวณเขตหบุเขาแม่น า้โรห์น แม่น า้สายส าคญัของภูมิภาคนี ้ ผ่านชมไร่

องุ่นที่เลือ่งชื่อในการผลติไวน์ขาว และไวน์แดง แล้วน าคณะเที่ยวชมหมู่บ้านกอร์ด 
(Gordes) เมืองเก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหลเป็นอีกเมืองที่ตัง้อยู่บนยอดเขา
ในแถบเทือกเขา Luberon บนัทกึภาพจากจุดชมวิวที่มองเห็นหมู่บ้านในมมุที่สวย
ที่สดุ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย น าท่านไปชมปง ด ู การ์ (Pont du Gard) หนึง่ในสิง่มหศัจรรย์ที่ชาวโรมนัสร้างเมื่อ 

2,000 ปีมาแล้ว คือทางสง่น า้ซึง่มีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน า้ได้ 34.8 ล้าน
ลติรต่อวนั ปงดกูาร์ เป็นสะพานส่งน า้จดุหนึ่งในการสง่น า้ระหว่าง เมือง Uzès และ
เมือง Nîmes ซึง่มีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก 
UNESCO เมื่อปี 1985 จากนัน้เดินทางกลบัเข้าสูเ่มืองอาวีญง Avignon เมือง
ประวติัศาสตร์อนัเป็นที่ตัง้ของพระราชวังของพระสนัตะปาปา Palais des Papes ที่
ได้ย้ายที่พ านกัมาที่นี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309-ค.ศ.1423 เป็นเมอืงศนูย์กลางทาง
การค้า ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมที่ส าคญัของแคว้น นอกจากนีย้งัมีสะพานที่มี
ชื่อเสยีงอนัได้แก่สะพานเซนต์เบเนเซ่ Pont Saint-Bénézet หรือเรียกอีกชื่อหนึง่ว่า
สะพานแห่งเมืองอาวีญง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1177 

 

 
19.00 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าโรงแรมที่พัก AVIGNON GRAND HOTEL**** หรือเทียบเท่าใน

ระดับเดียวกัน 
www.avignon-grand-

hotel.com 
วันท่ี 6 อาวีญง - นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์  พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะนัง่รถไฟ TGV สูน่ครปารีส ศนูย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ของโลก มหา

นครทนัสมยัที่ไม่เคยหยุดนิ่ง วิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 
10.45 น. คณะเดินทางมาถงึสถานีรถไฟ Gare Du Lyonรถโค้ชท้องถ่ินรอรับคณะพร้อม

สมัภาระ แล้วน าคณะเดินทางสูภ่ัตตาคาร 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจาก
จุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี ้
ได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ 
อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิล
เลอร์ แต่ละห้องของพระราชวงัล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือ
เอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล า้ค่าที่สดุแห่งหนึ่ง
ของโลก 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES**** หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 7 เท่ียวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - อสิระช้อปป้ิง  พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลก ชมมหาวิหาร

โนตเตรอดาม มหาวิหารในยคุกอธิค ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะ
กลางแม่น า้ (อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์ -เลอ-ดุค 
สถาปนิกคนส าคัญที่สดุคนหนึ่งของฝร่ังเศส ประติมากรรมและหน้าต่างประดับ
กระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติฝร่ังเศส มหาวิหารแห่งนีไ้ด้รับความ
เสยีหายอย่างหนกั งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และ
ได้มีการบรูณะครัง้ใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ ผ่าน
ชมกลุม่อาคารพิพิธภัณฑ์ลฟูร์ ปัจจบุนัเก็บงานศิลปะที่มีค่ากว่า 300,000 ชิน้, ลาน
จตรัุสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลกึถึงการปฏิวัติ
ใหญ่ฝร่ังเศส ใกล้กนัเป็นสวนตยุเลอลส์ี สวนแบบฝร่ังเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, 
โบสถ์แองวาลดีส์อนังามสง่า, บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้าง ณ จตุรัสทรอคคา
เดโร ปารีสได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดดเด่นด้วยผลงานศิลปะ
อนัยิ่งใหญ่  

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
บ่าย น าคณะเที่ยวชมมหานครปารีสต่อ เดินทางสู่ย่านถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-

Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสอง
ฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุภัตตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ 
โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสนัตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สดุในโลก 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝร่ังเศส อาทิ สินค้าประเภท 
น า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษี
ให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชัน้น าของฝร่ังเศสและอิตาลีใน
ห้างสรรพสนิค้าแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบโูลวาร์ด   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES**** หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 8 เดินทางสู่สนามบิน ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลา

ให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931  
วันท่ี 9 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
05.55 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 



 

 

 
 

(หมายเหต ุโปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรมของแต่ละ
วนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

 
 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

8-16 ก.พ. 2562 
80,000.- 72,000.- 64,000.- 16,500.- 12,500.- -25,000.- 

-20,000.- 10-18 พ.ค. 2562 
7-15 มิ.ย. 2562 

 
 
 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที่ 8 พฤศจกิายน 2561  

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ท่าน 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

ค่าทวัร์ไม่รวม 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วนั 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่าน

รู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 



 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชัดเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมี
ผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลกิและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น าเที่ยว 
ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 

1.3 ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวนัที่น าเที่ยว ไม่
ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก
นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
2.1  ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า          2.2  ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 
โดยประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดังกลา่ว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์
สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ 8 พฤศจกิายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทัวร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  



 

 

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 

ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความ
แตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE 
เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อน
ช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 



 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลายื่นประมาณ 10-15 วันท าการ 
 

**หากท่านเคยท าการเก็บลายนิว้มือในการยื่นขอวีซ่ า Schengen และเคยได้รับประทับตราวีซ่าพร้อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎ
บนหน้าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ท่านไม่จ าเป็นต้องเก็บลายนิว้มือส าหรับการย่ืนขอวีซ่าในครัง้ต่อไป **  

 

**ในกรณีที่ท่านไม่เคยท าการเก็บลายนิว้มือมาก่อน ท่านจ าเป็นจะต้องมาแสดงตัวเพื่อท าการเก็บลายนิว้มือ** 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ / ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า /ส าเนาสูติ

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน อพัเดทการเงินเดือนปัจจบุนั ต้องเป็นบัญชีท่ีมีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงนิฝากทุก
หน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีท่ีจะน ามายื่นขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ควรเลอืก
เลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้อง
ออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1  – 6 แล้ว ทาง
บริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทาง
และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้อง

ไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือ
ผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง    
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


