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ก ำหนดกำรเดินทำงก ำหนดกำรเดินทำง        
                          

วนัแรกของการเดินทาง              วนัแรกของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

21.25 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 ทำงเขำ้ท่ี เคำน์เตอร์ T ประตู 8-9  
เคำน์เตอร์สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 

02.40 น. (เวลำทอ้งถ่ิน) ออกเดินทำงสู่ เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK373/EK101 
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ เวลำ 00.50-03.35 น. *.*.*. 

วนัทีส่องของการเดินทาง       วนัทีส่องของการเดินทาง           กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  ดูไบดูไบ  --  มิลาน มิลาน --  เวนิส เวนิส   

08.15 น. (เวลำทอ้งถ่ิน) ถึง เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี เมืองศูนยก์ลำงทำงเศรษฐกิจท่ีส ำคญัของอิตำลี เมืองท่ีข้ึนช่ือวำ่เป็น
เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ 
จำกนั้นน ำท่ำน ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมิลำน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบโกธิคท่ีหรูหรำ และใช้
เวลำในกำรสร้ำงนำนเกือบ 500 ปี โดยเร่ิมสร้ำงตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และท่ีน่ำท่ึงของโบสถ ์ ก็คือกำรตกแต่ง

ประดบัประดำท่ีเนน้ควำมหรูหรำอยำ่งเตม็ท่ีโดยเฉพำะรูปป้ัน
รอบตวัอำคำร มีจ  ำนวนกวำ่ 3,000 ช้ิน ขวำมือของโบสถมี์
อำคำรทรงกำกบำทหลงัหน่ึง และหลงัคำมุงดว้ยกระเบ้ือง
โปร่งใส เรียกกนัวำ่“อำเขต” สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่
กษตัริยว์คิเตอร์เอมมำนูเอลท่ี 2 ปฐมกษตัริยข์องอิตำลีในกำร
รวมชำติ 

น ำท่ำน ชอ้ปป้ิงภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมำนูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอำเขตท่ีสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
มีช่ือเรียกเล่นๆวำ่เป็นห้องนัง่เล่นของเมืองมิลำน เพรำะนอกจำกจะมีสินคำ้แบรนดเ์นมรำคำแพงขำยแลว้ ยงัมี
ร้ำนกำแฟท่ีเรียกกนัวำ่ ไซด ์วอลค์ คำเฟ่ สำมำรถนัง่จิบ คำปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสำว แต่งกำยดว้ยเส้ือผำ้ทนัสมยั 
ดงันั้นหำกท่ำนไม่คิดจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกำแฟก็ควรท่ีจะตอ้งไปเดินเล่นชมควำมงดงำมของอำคำรหลงัน้ีให้
ได ้หรือหำกท่ำนยงัติดใจในเร่ืองชอ้ปป้ิง ก็สำมำรถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยีมอนเต ้นโปเลโอเน่ ซ่ึงถือเป็น
ยำ่นชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองน้ี ตั้งอยูร่ะหวำ่งโบสถดู์โอโม่กบัลำนกวำ้งแห่งหน่ึง อิสระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำม
อธัยำศยั  

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตำลี (VENICE) (264 กิโลเมตร) เมืองท่ำส ำคญัของอิตำลีอีกทั้งยงั

เป็นเมืองท่ีโรแมนติกเมืองหน่ึงในยุโรปท่ีไม่เหมือนเมืองใดในโลกไม่มีกำรอนุญำตให้ร้ือส่ิงก่อสร้ำงเก่ำ ไม่มี
รถยนตมี์แต่เรือท่ีจ  ำกดัไม่ใหเ้สียงดงั ดงันั้นทัว่โลกจึงหลงใหลมนตเ์สน่ห์อนัสุนทรียข์องเวนิสตลอดมำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
ท่ีพกั  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 



 

 

วนัที่วนัที่สามของการเดินทาง        สามของการเดินทาง          ล่องเรือเกาะเวนิส ล่องเรือเกาะเวนิส --  เวนิส เวนิส --  ปราโต้ปราโต้   

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนล่องเรือสู่เกำะเวนิส ชมจตุัรัสซำนมำร์โค จตุัรัสท่ีสวยงำมท่ีสุดในอิตำลี ชมมหำวหิำรซำนมำร์โค 
พระรำชวงัดอจ ส่ิงก่อสร้ำงท่ีเก่ำแก่มำกวำ่ 800 ปีมำแลว้  เม่ือ
สมยัเวนิชยงัเป็นสำธำรณะรัฐอิสระซ่ึงเคยร ่ ำรวยและมีอ ำนำจ
มหำศำลและเคยส่งใหม้ำร์โคโปโลเดินทำงไปเมืองจีน ...มี
เวลำใหท้่ำนเดินเล่นชมเมืองเวนิสตำมซอกซอยต่ำงๆ 
น ำท่ำนล่องเรือกอนโดล่ำ (ใชเ้วลำประมำณ 30 นำที รำคำไม่
รวมในทวัร์ ในกรณีน ้ำไม่ข้ึนสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่ำนสำมำรถแจง้หวัหนำ้ทวัร์ ค่ำเรือท่ำนละประมำณ 800.- 
บำท 1 ล ำนัง่ไดป้ระมำณ 5-6 ท่ำน) เพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิส สู่คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองท่ี
กวำ้งท่ีสุดของเกำะ และงำนก่อสร้ำงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงควำมเป็นอจัฉริยะดำ้นสถำปัตยกรรมท่ีสะพำนเรียลอลัโต ้
(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเ้วลำนดัหมำยน ำคณะลงเรือเดินทำงกลบัสู่ฝ่ังท่ีท่ำเรือตรอนเชโต…้ 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปรำโต ้(PRATO) (246 กิโลเมตร)  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
ท่ีพกั  PRESIDENT PRATO หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง               วนัทีส่ี่ของการเดินทาง                 ปราโต้ ปราโต้ --  ปิซ่า ปิซ่า --  หอเอนปิซ่า หอเอนปิซ่า --  OOUUTTLLEETT  --  เจนัวเจนัว  

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปิซ่ำ (PISA) (82 กิโลเมตร) แควน้ทสัคำนีเป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยำ่งดี
เก่ียวกบัหอเอนเมืองปิซ่ำ ซำกโบรำณวตัถุของเมืองท่ียงัหลงเหลือจำกศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกำลเป็น
เมืองท่ีเคยมีควำมส ำคญัอยำ่งมำกดำ้นกำรคำ้ขำยในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมำณ
ศตวรรษท่ี 11 
อิสระถ่ำยภำพกบัหอเอนเมืองปิซ่ำ (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหินอ่อนท่ีพิสดำรสูง 
54 เมตร มี 8 ชั้น แต่ละขั้นมีเสำหินอ่อนท่ีสลกัลวดลำยวจิิตร ไดล้งมือสร้ำงเม่ือ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จใน
ปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลำนำนถึง 176 ปี ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีใชเ้วลำสร้ำงนำนท่ีสุดในโลกควำมน่ำ

อศัจรรยอี์กอยำ่งคือ เม่ือเร่ิมสร้ำงได ้4-5 ชั้น หอน้ีเร่ิมเอียงแต่ไม่ถึงกลบัพงัทลำยลงมำเพรำะแรงท่ีจุดศูนยถ่์วง
เม่ือลำกด่ิงลงมำไม่ออกนอกฐำนจึงไม่ลม้ยงัทรงตวัอยูไ่ด ้เม่ือสร้ำงเสร็จยอดของหอเอียงออกจำกแนวด่ิงของ
ฐำนถึง 4 เมตร และหอเอนน้ีช่วยใหก้ำลิเลโอนกัวทิยำศำสตร์ชำวอิตำเลียนผูมี้ช่ือเสียงของโลกไดท้ดลองเร่ือง
อตัรำเร็วของเทห์วตัถุท่ีตกลงมำจำกท่ีสูงท่ีข้ึนช่ือในดำ้นควำมสัมพนัธ์ของกำรสร้ำงกบัแรงโนม้ถ่วงของตวั
อำคำรท่ีสมดุลกนัโดยบงัเอิญไดช่ื้อวำ่เป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกสมยักลำงและเป็นสัญลกัษณ์อยำ่ง
หน่ึงของอิตำลี 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 



 

 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ SERRAVALLE OUTLET (202 กิโลเมตร) แหล่งชอ้ปป้ิงใกลเ้มืองมิลำน ประเทศอิตำลี ท่ีได้
ช่ือวำ่ใหญ่ท่ีสุด ท่ีมีร้ำนคำ้กวำ่ 200 ร้ำนคำ้ เช่น แบรนด ์VERSACE, BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, 
PRADA, DOLCE & GABBANA ฯลฯ 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ 
(PORTOFINO) หมู่บำ้นประมงเล็กๆในอิตำลี และเป็นรี
สอร์ทเมืองสวรรคส์ ำหรับนกัท่องเท่ียวในเมืองเจนวัของ
อิตำเล่ียนริเวยีร่ำลอ้มรอบดว้ยท่ำเรือเล็กๆท่ีอยูท่่ำมกลำง
เมืองท่ำของเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยๆมำกมำย 

หมำยเหตุ : หำกใครตอ้งกำรขำ้มไป เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO)  เมืองตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงอยูติ่ดน ้ำมีควำมงำมท่ีโดดเด่น
โดยกำรนัง่รถชทัเทิ้ลบสั 5 ยโูรต่อท่ำน  (รำคำไม่รวมอยูใ่นรำยกำรทวัร์กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์ถำ้ตอ้งกำรไป) 
ค ่ำ  *.*.*. อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั เพื่อควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง *.*.*. 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนวั (GENOA) เมืองศูนยก์ลำงท่ีเรียกวำ่ เปียซซ่ำเดย ์เฟร์รำร่ี บริเวณท่ีโคลมับสัเคยอำศยั

อยูต่อนเด็กๆ  
ท่ีพกั  MERCURE GENOVA SAN BIAGIO หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้าของการเดินทาง                   เจนัว วนัที่ห้าของการเดินทาง                   เจนัว --  มองติคาร์โล มองติคาร์โล --  เอส เอส --  นีสนีส   

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมองติคำร์โล (MONTE CARLO) (182  กิโลเมตร) เมืองใหม่
ท่ีตั้งอยูท่ำงตอนปลำยของฝร่ังเศส ….จำกนั้นน ำท่ำน ชมเมืองโมนำโค ท่ีตั้งอยู่
ท่ำมกลำงทอ้งทะเลอนังดงำม ผำ่นชมมหำวหิำรเซนตนิ์
โคลสั ท่ีสร้ำงข้ึนตั้งแต่ปีค.ศ. 1875 ท่ีเคยใชจ้ดังำนพระ
รำชพิธีอภิเษกสมรสของเจำ้หญิงเกรซเคลลี รำชธิดำแห่ง
โมนำโค …จำกนั้นน ำท่ำนถ่ำยภำพกบัปำเล เดอ แปรงซ์ 

(PALAIS DE PRINCES) ปรำสำทท่ีประทบัของเจำ้ชำยแห่งรัฐ ....อิสระใหท้่ำนชม
ววิทิวทศัน์ท่ีขนำบดว้ยท่ำจอดเรือยอร์ชอนัหรูหรำซ่ึงแสดงถึงควำมมัง่คัง่และร ่ ำรวย
ของดินแดนแห่งน้ี  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนีส ซ่ึงระหวำ่งทำงน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเอส (EZE) (9 กิโลเมตร) เมืองท่ีอยูริ่ม

ชำยฝ่ังริเวยีร่ำ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำงตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองแห่งน ้ำหอมซ่ึงเป็นโรงงำน
น ้ำหอมเก่ำแก่ช่ือดงัอยำ่ง FRAGONNARD RIVIERA ให้ไดเ้ยีย่มชมกนั 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนีส (NICE) ประเทศ
ฝร่ังเศส เมืองพกัตำกอำกำศทำงตอนใตข้องฝร่ังเศสท่ี
เรียกวำ่ เฟรนช์ริเวยีร่ำ มีชำยทะเลท่ีสวยงำม ซ่ึงเร่ิม
กลำยมำเป็นสถำนตำกอำกำศยอดนิยมของคนองักฤษ 



 

 

และชำวยโุรปมำตั้งแต่สมยัวิคทอเรีย ซ่ึงจะมำนีซเพื่อท่ีจะพกัผอ่นหยอ่นใจ ชำยหำดของนีสไม่ใช่หำดทรำยแต่
จะเป็นหินกอ้นเล็กๆ ซ่ึงคือเสน่ห์อีกอยำ่งหน่ึงของเมืองนีส  …ชมเมืองนีสในส่วนท่ีเป็นควำมสวยงำมของ
อำคำรบำ้นเรือนท่ีติดริมทะเลและผำ่นชมถนนท่ีเรียกวำ่ พรอมเมนำดเดซองแกลส์ฝ่ังน ้ำสีครำมและเมืองรีสอร์ท 
ทีมีควำมแตกต่ำงในเร่ืองค่ำครองชีพท่ีแพงจำกผูค้นท่ีมีก ำลงัซ้ือมำอำศยัท่ีเมืองนีส ดว้ยอำกำศท่ีอบอุ่นจำก
แสงอำทิตยม์ำกเป็นพิเศษนัน่เอง ผูรั้กกำรอำบแดดและ
ถือเป็นแฟชัน่คนรวยท่ีท ำอยำ่งไรใหสี้ผวิเป็นสีน ้ำตำล
หรือเพื่อเรือนร่ำงมีร่องรอยของเผำของแดริมทะเลน่ีคือ
แฟชัน่ค่ำนิยมของชำวเมืองนีส  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
ท่ีพกั MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หกของการเดินทาง                 วนัที่หกของการเดินทาง                         นีส นีส --  ดูไบ ดูไบ --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน เพื่อเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 

15.40 น.   (เวลำทอ้งถ่ิน) ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK078 /EK384 
 (แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ เวลำ 00.10 – 03.00 น.) 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง                 วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง                       ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ   

12.30 น. (เวลำทอ้งถ่ิน) เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภำพ…. 
**@@ __@@ ** 

อตัราค่าใช้จ่าย  
 

วนัท่ีเดินทำง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ่ำกวำ่ 12 

พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ่ำกวำ่ 12 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

1-7 ธ.ค. 39,999 8,000 
 

** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ข้ึนรำคำของภำษีน ้ำมนัและ/หรือภำษีประกนัภยักำรเดินทำงและค่ำวีซ่ำ **  *** หมำย
เหตุ   :  รำคำเด็กตอ้งมีอำยรุะหวำ่ง 2-12 ปี  

หมำยเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนลิขสิทธ์ิในกำรยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรำคำ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัรานีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น(ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้ง 
อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใชจ่้ำยเกิดข้ึนส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยโุรป 
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำก 
อยูใ่นภูมิประเทศท่ีมีอำกำศหนำวเยน็, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับข้ึนหลำยเท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบัช่วงงำนเทศกำลต่ำงๆ
และงำนแฟร์,กำรประชุม อนัเป็นผลท ำใหต้อ้งกำรเปล่ียนยำ้ยเมือง หรือเพิ่มค่ำทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษทัจะค ำนึงถึง
ควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั) 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั  
** เน่ืองจำกกำรวำงแพลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบำงโรงแรมห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple 
Room) อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำนอำจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจำก
โรงแรมนั้นไม่สำมำรถจดัหำได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกห้องพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ  
** กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทดัรัต และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
5. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
6. ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี)  
ค่ำประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,750,000 บำท (ตำมเง่ือนไขตำมกรมธรรม)์  
ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับคนไขใ้น จำกอุบติัเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / กำรเคล่ือนยำ้ยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินและ
กำรเคล่ือนยำ้ยกลบัประเทศ / ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่ำนั้น) 
** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกนักำรเดินทำงสำมำรถสอบถำมขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทำงบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 355.-บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั]  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 420.-บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลุมผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 1.5 
ลำ้นบำท]เท่ำนั้น 
7. ค่ำมคัคุเทศก)์  
 
 
 
 
 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสือเดินทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทำงของไทย 
2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิเช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำน ้ำหนกัเกินจำก 
ทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกวำ่ 30 กก.และมำกกวำ่ 1 ช้ิน, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจบ็ป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำ
เดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้  
3. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี 
4. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำ  
5. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษค่ำบริกำรพิเศษต่ำงๆ 
6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง  
7. ค่ำทิปท่ำนละ 60 ยโูร 
8. ค่ำวซ่ีำเช็งเกน้ ท่ำนละ 4,500.- บำท (หำกสถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยืน่วซ่ีำเป็นคณะแลว้ ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมก ำหนดได ้ 
กรณีถำ้มีค่ำใชจ่้ำยเกิดข้ึนท่ำนละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเท่ำนั้น) 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีา  
1. กำรพิจำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทัทวัร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยข้ึน 
2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหวำ่งยืน่วซ่ีำ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษทั ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบริษทัฯ ทรำบล่วงหนำ้เพ่ือ
วำงแผนในกำรขอวซ่ีำของท่ำน ซ่ึงบำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวซ่ีำท่ีค่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำ

อนุมติัวซ่ีำได ้(กรณีถำ้มีค่ำใชจ่้ำยเกิดข้ึนท่ำนละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเท่ำนั้น) 
3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยูต่่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเร่ืองกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนกัหรือศึกษำอยูเ่ท่ำนั้น  
4. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยไุม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดือน ผูเ้ดินทำงตอ้งไปยืน่ค  ำร้องขอท ำ
หนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้บัทำงบริษทัดว้ย เน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อยำ่ง
ยิง่ในกำรยืน่ค  ำร้องขอวซ่ีำ และจ ำนวนหนำ้หนงัสือเดินทำง ตอ้งเหลือวำ่งส ำหรับติดวซ่ีำไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้  
5. ท่ำนท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทำงนั้นๆ และพำสปอร์ต ถือเป็น
หนงัสือของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
ช าระส่วนทีเ่หลือ 15 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง มฉิะนั้นขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่ามดัจ าทั้งหมด 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณำจองล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 4 สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระงวดแรก 30,000.-บาท  
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษทัฯ ไดส้ ำรองท่ีนัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่วำ่จะดว้ยสำเหตุใด ทำงบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 3,000 – 5,000 บำท แลว้แต่สำยกำรบินและช่วงเวลำ
เดินทำง  
2. หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึน
จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 
3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่ำงกำยแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น ้ำหนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทำง
เจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนัข้ึนไป  คืนมดัจ ำทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัข้ึนไป  เก็บค่ำจ่ำยท่ำนละ 2,000.-บำท 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20-24 วนั  เก็บค่ำใชจ่้ำย 50% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25-29 วนั   ไม่คืนเงินมดัจ ำไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 20 วนั  เก็บค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที 
บริษทัฯ ก ำหนดไว ้(30ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะเดียวกนับริษทัตอ้ง
น ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือนกำร 
เดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และ
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ  
 กรณียืน่วซ่ีำแลว้ไม่ไดรั้บกำรอนุมติัวซ่ีำจำกทำงสถำนทูต (วซ่ีำไม่ผำ่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแลว้ ทำงบริษทั 
ฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบริกำรยืน่วซ่ีำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  
 กรณีวซ่ีำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด  
 กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆตำมทำงบริษทั 
ของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 30 ท่ำน (ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 30 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ีทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนใหถ้ำ้ตอ้งกำร 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวสิัยท่ีทำง บริษทัฯ ไม่สำมำรถ 



 

 

ควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้
เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำง
รำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของสถำน 
ฑูต เร่ืองวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดั
จ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำน
รับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของเอกสำรวซ่ีำ 
 กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถึงแมว้ำ่ 
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษทัฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำย และ 
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
 กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของทำง 
สถำนทูตเร่ืองวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯเม่ือท่ำนได ้ช ำระ
เงินมดัจ ำหรือทั้งหมด จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
 ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรยืน่วซ่ีำ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมติัวซ่ีำ จะอยูใ่นดุลพินิจของทำง 
สถำนทูตฯเท่ำนั้น ซ่ึงอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ี 

ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทำงบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศ และเหตุ
สุดวสิัยต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ ควำมปลอดภยัของผูร่้วมเดินทำงเป็น
ส ำคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทวัร์แก่ลูกคำ้ท่ีเคยเดินทำงแลว้มีควำมประพฤติไม่น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคน 

ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ด่ืมสุรำบนรถ ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผูอ่ื้น เอำแต่ใจตนเอง หรือถือวำ่มำกลุ่มใหญ่
แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนควำมวุน่วำนในทวัร์ฯลฯ (เพื่อควำมสุขของผูเ้ดินทำงเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทวัร์แก่ท่ำนท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิดอนัตรำย / เพ่ือควำมปลอดภยั / เวน้มีใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทวัร์แก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต ่ำกวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์ 

เพื่อหำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภยัท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทำงท่ำนอ่ืน 



 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหำขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ท่ำนท่ีจะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอค ำยนืยนัวำ่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนั 

กำรเดินทำงหำกท่ำนออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บกำรยนืยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยนั้น
ได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผอ่นระหวำ่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน 20.00  

น. หำกมีกำรเสียเวลำระหวำ่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่ำนจองทวัร์และช ำระมดัจ ำแลว้หมำยถึงท่ำน
ยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขำ้งตน้ 
 หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกในกำร
เดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำน
เอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง 
ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกโรงแรมท่ีพกั ยำนพำหนะ,  อนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อัคคีภัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของเท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะท้องถ่ิน,  
ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนเอกอกัครำชฑูต รวมถึงผูมี้อ  ำนำจท ำกำรแทน
ประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ  ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำย
รวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุ้มครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตำม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฎิบติัตำมกฎระเบียบ
ดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่ำใชจ่้ำยใดๆ รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในคร้ังน้ี” 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการการย่ืนวซ่ีาอติาล ี

ใช้เวลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 
ย่ืนวซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา VFS Global (สีลมคอมเพลก็ซ์) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัย่ืนวซ่ีาหนังสือเดนิทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไม่สามารถดงึหนังสือเดนิทางออกมาได้ 
หมายเหตุ: กำรยืน่วซ่ีำแต่ละคร้ังกบับริษทัทวัร์ จะตอ้งท ำกำรยืน่วซ่ีำ ประเภทหมู่คณะ เท่ำนั้น โดยกำรยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมีจ ำนวน 15 คน ข้ึนไป 
โดยทำงศูนยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้  ำหนดวนัยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น ถำ้หำกผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถไปยืน่วซ่ีำในวนัท่ีก ำหนดได ้อำจมีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติม (Premium) 
ดงัน้ี  
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลำยืน่วซ่ีำนอ้ยกวำ่ 15 วนั นบัจำกวนัเดินทำง มีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม ท่ำนละ 2,600 บำท  
 
**ทั้งน้ี ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน ผูเ้ดินทำงตอ้งช ำระกบัทำงศูนยรั์บยืน่โดยตรง* 
 
1. หนงัสือเดินทำง (Passport) หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลือส ำหรับประทบัวซ่ีำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยุ

กำรใชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบั และหนงัสือเดินทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด
(หนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซ่ีำดว้ย)  
 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 3.5 x 4.5 ซม. (ตำมภำพประกอบ) จ ำนวน 3 ใบ (พ้ืนหลงัขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนหำ้มสวมแวน่ตำหรือ
เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 
3. หลกัฐำนกำรเงิน 
3.1 กรณีผูเ้ดินทำง ออกค่ำใชจ่้ำยเอง  
**Statement รำยกำรเดินบญัชียอ้นหลงั 6เดือน (รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำรเดินบญัชี ยอดเงนิในบัญชีขั้นต า่ 100,000.-โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แลว้
ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีำ และหำกบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่ำนั้น)  
ช่ือ นำมสกลุ ตรงตำมหนำ้ passpost (เจำ้ของบญัชี) 
**หนงัสือรับรองจำกธนำคำร (แบงค ์กำรันตี) ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และช่ือ-นำมสกลุภำษำองักฤษตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจำกวนัท่ียืน่) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผูเ้ดินทำงไม่ไดอ้อกค่ำใชจ่้ำยเอง (บุคคลท่ีสำมำรถรับรองค่ำใชจ่้ำยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ พ่ีนอ้ง ท่ีมีสำยเลือดเดียวกนั หรือ สำมีภรรยำ 
เท่ำนั้น) 
3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสือรับรองค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter)เป็นภำองักฤษเท่ำนั้น 
3.2.2. ถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่ำใชจ่้ำย 
3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองค่ำใชจ่้ำยให ้เช่น ส ำเนำทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบำ้น 
**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนั บญัชีฝำกประจ ำ และบญัชียอดติดลบ** 
 
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน  
-เจำ้ของกิจกำร หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุน้ส่วน อำยไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส ำเนำใบทะเบียน
กำรคำ้(พค.0403) 
-เป็นพนกังำน หนงัสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษทัฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท ำงำน  



 

 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต ใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 
-นกัเรียนหรือนกัศึกษำ ใชห้นงัสือรับรองกำรเรียนท่ีออกจำกสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่ 
(ขอเป็นภำษำองักฤษมีอำย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต ใชค้  ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 
5. เอกสำรส่วนตวั 
-ส ำเนำทะเบียนบำ้น กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 
-บตัรประชำชน กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 
-สูติบตัร (กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี) กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยำ่/มรณะบตัร (ถำ้มี) กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 
-ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกลุ (ถำ้มีกำรเปล่ียน) กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
6. กรณีเด็กอำยไุม่ถึง 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  
-หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบับิดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย 
-หำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบิดำจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบิดำมำดว้ย 
- หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัใคร มี
ควำมสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จำกอ ำเภอตน้สงักดั พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 
-กรณีเด็กท่ีบิดำ-มำรดำหยำ่ร้ำง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูมี้อ  ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
*** กรณีท่ีบิดำหรือมำรดำไม่มี passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท ำจดหมำยช้ีแจงวำ่ท ำไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ พร้อมเดินทำงมำสมัภำษณ์กบับุตรท่ีสถำนทูตดว้ย ทั้งสองท่ำน (เฉพำะ
คิวเด่ียวเท่ำนั้น) 
 
7. ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถูกตอ้ง ใหท่้ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค ำร้องขอวซ่ีำเท่ำนั้น 

 
เอกสำรยืน่วซ่ีำอำจมีกำรปรับเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 
 

 
 


