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อติาล ี- ฝร ัง่เศส 7 วนั  
มลิาน-เจนวั-โมนาโค มอนตคิารโ์ล-นซี-กราซ-คานส-์โคโม 

พกัCLUB MED OPIO คลบัเมด โอปิโอ 2 คนื 
 
 
 
 
 

 พเิศษสดุๆ อ ิม่อรอ่ย พรอ้มดืม่ไดท้กุอยา่งเต็มที ่ไมม่ลีมิติ  
สนุกสนานกบักจิกรรมทีห่ลากหลายสไตลค์ลบัเมด 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาพเิศษ ณ เอา้ทเ์ลท เซอรร์าวาลเล 
 
ก าหนดการเดนิทาง     22-28 พ.ค./ 10-16 ม.ิย. 2562 
 

วนัแรก  เช็คอนิ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
17.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์D ประต ู2-3 เคานเ์ตอรเ์ช็คบตัรโดยสารหมูค่ณะ

สายการบนิไทย เจา้หนา้ทีจ่าก ทางบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกดแูลเรือ่งการเชค็บัตรโดยสารและ

สมัภาระตา่งๆ 
 

วนัทีส่อง  สนามบนิมลิาน มาเพนซ่า– มลิาน ชมเมอืง -ชอ้ปป้ิง เอา้ทเ์ลท ซาราลวาลเล – เจนวั 
00.40 น. การบนิไทยน าทา่นบนิตรงสูส่นามบนินานาชาตมิลิาน มาเพนซา่ ประเทศอติาล ี โดยเทีย่วบนิ 
TG 940 

07.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิมลิาน มาเพนซา่ จากนัน้น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจ
รับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลาง กรงุมลิาน 1 ช.ม.เมอืงใหญ่สดุทางตอน

เหนือของอติาล ีหนึง่ในเมอืงแห่งธุรกจิ การคา้ แฟชัน่ดไีซนเ์นอรช์ือ่ดงัของอติาล ีน าทา่นเดนิทางสู ่
บรเิวณจตัรุสั มลิาโน ดูโอโม หรอื มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน เพือ่น าทา่นชมบรเิวณรอบนอกมลิานดู
โอโมทีส่รา้งในสไตลน์โิอโกธคิ ทีม่คีวามสวยงามดว้ยยอดแหลมกว่า 100 ยอด ประดบัประดาไปดว้ยรปู

แกะสลกัจ านวนมากใหเ้วลาทา่นอสิระ เดนิเลน่ถา่ยรูปกบั แกลเลอร ีวคิเตอรเ์อ็มมานูเอล, อนุสาวรยีข์อง
ลโิอนารโ์ด ดาวนิซ,ี อนุสาวรยีข์องกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 กษัตรยิ ์ผูร้วบรวมกอ่ตัง้ประเทศ
อติาล ีมเีวลาอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสบายๆ กบัรา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้

ชือ่ดงัของมลิาน 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่MC ARTHUR GLEN DESIGNER OUTLET SARAVALLE 1 ช.ม.ใหเ้วลา
ทา่นเดนิเลน่ 
ชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในราคาพเิศษ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวั 

(GENOA) 
1ช.ม. หนึง่ในเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอติาล ีทัง้ยังเป็นรฐัอสิระ ทีต่ัง้อยู่ทีล่กิเูรยี ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ

ของฝ่ังทะเลอติาล ีทีม่คีวามรุ่งเรอืงมา ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่11 จนถงึปี ค.ศ. 1797 และดว้ยสภาพภมูิ
ประเทศที ่

 

เหมาะสมตอ่การเดนิเรอืนี่เองจงึสง่ผลใหเ้มอืงเจนัวกลายเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัรมิฝ่ังชายทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียนทางฝ่ังตะวนัตกของอติาลไีปโดยปรยิาย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 น าทา่นเขา้โรงแรมทีพ่กั NOVOTEL GENOA CITY หรอืระดบัเดยีวกนั  
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วนัสาม  เจนวั – ราชรฐัโมนาโค มอนตคิารโ์ล – คลบัเมด โอปิโอ CLUB MED OPIO 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ราชรฐัโมนาโค Principality of Monaco 3 ช.ม.หรอืททีา่นอาจคุน้เคยในชือ่ของ 
มอนตคิารโ์ล   รัฐอสิระเล็กพืน้ทีเ่พยีง  1 ตารางไมล ์แตก่บัมรีายไดม้ากมายจากการทีเ่ป็นเมอืงปลอด

ภาษี มมีอนตคิารโ์ล คาสโินทีโ่ดง่ดงัสรา้งรายไดอ้ย่างมหาศาลใหก้บัประเทศและยังมเีรือ่งราวของ
ราชวงศG์rimaldi ทีเ่ป็นทีส่นใจของผูค้นจากทัว่โลก น าทา่นสูบ่รเิวณเมอืงเกา่ เดอะร็อค ทีต่ัง้อยู่บน
เชงิผาสงูรมิฝ่ังทะเลทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงาม จนเป็นอกีหนึง่สาเหตทุีท่ าใหนั้ก ทอ่งเทีย่วมาเยอืนโมนา

โค อย่างตอ่เนื่อง น าทา่นชมวหิารประจ าเมอืงทีเ่ป็นสถานทีเ่ก็บพระศพของราชวงศร์วมทัง้เจา้ชายเรน
เยอรท์ี ่3 และเจา้หญงิเกรซ อดตีดาราฮอลลวีูด้พระมเหสทีีป่ระสพอุบัตเิหตทุางรถยนตส์ ิน้พระชนมไ์ป
กอ่นหนา้เมือ่หลายปีกอ่น เดนิผ่านเมอืงเกา่สูบ่รเิวณ ดา้นหนา้ของพระราชวังหลวง ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่

ชมววิสวยๆของโมนาโค 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงใหม ่มอนตคิารโ์ล ทีต่ ัง้ของสองคาสโินใหญ ่จุดทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัโม
นาโคอยา่งมากใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ชัว่ครู่  

15.30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่ขตโพรวองสใ์นฝร ัง่เศส 1 ช.ม. เขา้ทีพ่กั CLUB MED OPIO  

ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นใน 1 รสีอรท์ของคลบัเมดทีโ่ดง่ดงัในยุโรป ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น ใชบ้รกิาร
กจิกรรมตา่งๆรวมท ัง้พกัผอ่นดืม่เครือ่งดืม่แบบไมจ่ ากดั ตามสไตลค์ลบัเมด พกัผอ่นสบายๆใน

คลบัเมด 
เอนจอยกบัรสีอรท์ชือ่ดงัทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของคนท ัว่โลก 

 

 
 
 

 
 

 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในคลบัเมด แบบนานาชาตบิฟุเฟต ์รวมเครือ่งดืม่มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก

ดืม่ตามตอ้งการ 
หลงัอาหารค า่ ทา่นจะไดส้นกุสนานกบัการแสดงยามค า่คนืของเหลา่ G.O. ทีม่คีวามสามารถ

มากมายหลากหลายรปูแบบ พรอ้มน ัง่ด ืม่ เครือ่งดืม่ตา่งๆ ไดอ้ยา่งเต็มที ่ทา่นสามารถหาขอ้มลู
ลว่งหนา้ของคลบัเมดโอปิโอไดท้ี ่https://www.clubmed.co.th/r/Opio-en-Provence/y 
 

วนัทีส่ ี ่ คลบัเมด โอปิโอ CLUB MED OPIO-กราซ-นซี-คลบัเมดโอปิโอ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในคลบัเมด 
 หลงัอาหารเชา้ มเีวลาใหท้า่นพกัผอ่นสบายๆ หรอืรว่มกจิกรรมของคลบัเมด 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั แบบนานาชาตบิฟุเฟต ์รวมเครือ่งดืม่มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกดืม่

ตามตอ้งการ 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกราซ 45 นาท ีเมอืงแห่งการผลติหัวน ้าหอมชือ่ดงัของฝรั่งเศส น าทา่นเขา้ชม

พพิธิภณัฑน์ า้หอม ทีจ่ะมกีารอธบิายถงึขัน้ตอนการผลติหัวเชือ้จากดอกไมห้ลากหลายชนดิและ

https://www.clubmed.co.th/r/Opio-en-Provence/y
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หลากหลายขัน้ตอน เผือ่ความเขา้ใจทีม่ากขึน้ในความเขม้ขน้ของหัวเชือ้น ้าหอมทีแ่ตกตา่งกนัระหวา่ง 
Perfume - Eau De Toilette และใหท้า่นมโีอกาสเลอืกซือ้ ผลติภณัฑจ์ากหัวนห้อม อาที ่เปอรฟ์มู โอ 

เดอ ตวัเลท โลชัน่ สบู่ ถงุผา้หอม คณุภาพดใีนราคาโรงงาน จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงนซี 45 
นาท ีใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงในยา่นชอ้ปป้ิงของนีซ ทีม่รีานคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ตา่งจากในปารสี 

หรอืทา่นจะเดนิเลน่ชมบรรยากาศบน ถนนพรอมเมอนารด์ เดอ ซองเกร ทีม่คีวามหมายว่า ถนนเดนิ
เลน่ของชาวอังกฤษ ไดเ้วลานัดหมายน าทา่นเดนิทางกลบัคลบัเมด โอปิโอ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในคลบัเมด แบบนานาชาตบิฟุเฟต ์รวมเครือ่งดืม่มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก

ดืม่ตามตอ้งการ 
หลงัอาหารค า่ ทา่นจะไดส้นกุสนานกบัการแสดงยามค า่คนืของเหลา่ G.O. ทีม่คีวามสามารถ
มากมายหลากหลายรปูแบบ พรอ้มน ัง่ด ืม่ เครือ่งดืม่ตา่งๆไดอ้ยา่งเต็มที ่

 
วนัทีห่า้ คลบัเมด โอปิโอ CLUB MED OPIO - เมอืงคานส ์- โคโม  โลมาซโซ (อติาล)ี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในคลบัเมด 
หลงัอาหารเชา้ มเีวลาใหท้า่นพกัผอ่นสบายๆหรอืรว่มกจิกรรมของคลบัเมด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั แบบนานาชาตบิฟุเฟต ์รวมเครือ่งดืม่มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกดืม่

ตามตอ้งการ 
บา่ย ออกเดนิทางจากคลบัเมด น าทา่นแวะชม เมอืงคานส ์30นาท ีอกีหนึง่เมอืงรมิทะเลทีโ่ดง่ดงัจากงาน

มหกรรมภาพยนตรโ์ลก ทีเ่หลา่ดาราดงัจากทกุมุมโลก จะมาเดนิบนพรมแดงเขา้สูง่านประกาศรางวัลที่
เมอืงนี้ในเดอืนพฤษภาคมของทกุปี น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั ปาเลส่ ์เดอ เฟสตวิัล สถานทีจ่ัดงาน เดนิดู
กระเบือ้งทีม่ลีายเซ็นเหลา่ดาราดงัทีส่วนสาธารณะรมิหาด และเดนิชมถนนบูเลอวารด์ เดอ ลา ครัวเซต ที่

มรีา้นคา้ โรงแรมทีส่วยงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางเลยีบ ชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ยอ้นกลบัสู่

ประเทศอติาล ีชืน่ชมทศันียภาพทีส่วยงามตลอดการเดนิทาง จนถงึเมอืงโลมาซโซ 4ช.ม. ใกล ้
ทะเลสาบโคโม  

 
น าทา่นเขา้ทีพ่กั โรงแรม JUST HOTEL LOMAZZO FIERA หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรมทีพ่กั 
 
วนัทีห่ก โคโม โลมาซโซ – สนามบนิมาเพนซา่ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตมิาเพนซา่ เพือ่ผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษี – เชค็บัตรโดยสาร 

ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
14.05น.  ออกเดนิทางกลบั โดยเทีย่วบนิที ่TG 941 
 

วนัเจ็ด สนามบนิสวุรรณภมู ิ
05.55น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิารจ านวนไมต่ า่กวา่ 20 ทา่น 
22-28 พ.ค./ 10-16 ม.ิย. 2562 

อติาล-ีฝร ัง่เศส 7 วนั 4 คนื (TG) ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 
59,900 33,500 

พักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 
11,000 11,000 

 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซี่าและคา่บรกิารทา่นละ 3,500 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง //  
คา่ทปิคนขบั, คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท  

โดยช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 
 

*** บตัรโดยสารของสายการบนิทีเ่สนอเป็นราคาพเิศษจงึไมม่รีาคาเด็ก *** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่ *** 

*** โรงแรมในยุโรปทีบ่รษิทัจอง สว่นใหญจ่ะมหีอ้งสามเตยีงนอ้ย *** 

 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั 
*** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

 
หมายเหต ุ
• อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 20 ทา่น และจะตอ้งช าระมดัจ า 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
• การด าเนนิการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15วนั ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืในการ

จดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วใน
การด าเนนิการขอวซี่าและทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้มอื 

• กรณีทา่นทีต่อ้งการอยูต่อ่ ช าระคา่ธรรมเนยีมในการท าต ัว๋อยูต่อ่ทีส่นามบนิเดมิไดไ้มเ่กนิ 7 วนั นบัจากวนัที่
เดนิทางออกจากตน้ทาง คา่ธรรมเนยีม 4,500 บาทตอ่ทา่น แตท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัในวนัน ัน้ๆ จะสามารถยนืยนัการ
เดนิทางได ้
และการยืน่วซีา่จะตอ้งแยกยืน่วซีา่เดีย่ว ประกนัตา่งๆ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งซือ้เพ ิม่เตมิเพือ่ใหค้รอบคลมุกบัวนัที่
เดนิทาง ซึง่คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีไ้มร่วมในราคาทวัร ์

• กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋โดยสารแลว้ แลว้เดนิทางไมพ่รอ้มหมูค่ณะ ตรวจสอบตารางการเดนิทางของทา่นวา่มกีาร
พ านกัอยูใ่นประเทศอืน่มากกวา่ในประเทศอติาลหีรอืไม ่หากมแีละระยะเวลาในการพ านกันานกวา่ในเขต
ประเทศอติาล ีทา่นจะตอ้งด าเนนิการยืน่วซี่าทีป่ระเทศน ัน้ๆ แทน โดยทา่นจะตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง โดย
คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการยืน่วซีา่ประเทศน ัน้ๆ ไมไ่ดร้วมในราคาทวัร ์

 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยัด เสน้ทางกรุงเทพฯ-มลิาน // มลิาน-กรุงเทพฯ 
• คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ,  คา่อาหารและเครือ่งดืม่, คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
• คา่บรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ส าหรับซึง่เด็กอายุต า่กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไม่ไดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ อันเกดิจากอบุัตเิหต ุอาท ิ

คา่ตัว๋โดยสารคา่ทีพ่ัก, คา่อาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 
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• คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันที ่
22 ก.พ. 2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือัตราการผกผันคา่น ้ามันหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏ
และเงือ่นไขของสายการบนิ   

• ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
• คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่เชงเกน้ และคา่บรกิารแปลเอกสารรวมถงึการนัดหมาย ทา่นละ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่

ทวัรก์อ่นคณะออกเดนิทาง) 
• คา่ทปิพนักงานขบัรถและคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวังและเขตเมอืงเกา่และคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้ม

คณะ ทา่นละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นคณะออกเดนิทาง) 
• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าทกุแห่ง ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง หรอืหากตอ้งการ

การบรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเก็บและทีม่ใีหบ้รกิาร 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
• คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามัน, คา่บรกิารอืน่ๆ เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
• คา่น ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์ 
• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
• คา่ประกนัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรัพยส์นิ 

หรอืเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

การช าระเงนิ  
 ทางบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรับการจองทวัร ์โดย
เรยีกเก็บทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิท
ฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

การยกเลกิ 
▪ หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วันท าการแตไ่ม่เกนิ 90 วันท าการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าคา่ตัว๋โดยสาร

ของทา่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มัดจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัต ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มัดจ า 20,000.- บาท และคา่วซีา่ตามที่

สถานทตูเรยีกเก็บ 
▪ หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 
• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ 

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
• กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิข ึน้

และมเีหตทุ าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้ับ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได  ้

• บรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืส ิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

• บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนั

เกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้ับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่
การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 
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• ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

• กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั ทา่นและ 
ครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบั
วันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวันที่
คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่ว
ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้ับจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ 
หรอื เหตหุนึง่เหตใุดใน 

• ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่
ทา่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

• หากเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวันหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให ้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 
(Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 
เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอืแยกพกั

แบบ 1 หอ้งคู ่
และ 1 หอ้งเดีย่ว โดยทา่นจะตอ้งช าระคา่พกัเดีย่วเพ ิม่  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูอิตาลี 
การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY  

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลกูคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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1. หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้ต า่กวา่ 6 
เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้ว่างส าหรบัวซีา่อย่างนอ้ยไม่ต า่กว่า 3 หนา้   
o หากทา่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
o ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 

รปู เนน้ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทตู

จะตอ้งสแกนรูปลงบนวซีา่ (ไม่ควรสวมเสือ้สี
ขาว)   

- รูปถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและ
หา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบังหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสี
หรอืบิ๊กอายส ์** 
 

2. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต า่กวา่ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิัตร พรอ้มฉบับแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี และยังศกึษาอยู่ถงึแมม้บีัตรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิัตรดว้ยและ

กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
3. หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
4. ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  
5. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
6. ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
7. ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  
 
8. หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

 *** การสะกดชือ่ นามสกลุของผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอื
เดนิทาง มเิชน่น ัน้ สถานทตูจะไมร่บัพจิารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการท างานของบรษัิททีท่ างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีด

การเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรับรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่) 
เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบุัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบัตร
ประจ าตวัราชการ 1 ชดุ (หนังสอืรับรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพัฒนาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ า่กวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิัตรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดั
หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้ับรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อักษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  
(กรณีนี้หากความสมัพันธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี้)   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา  ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ)  
 

9. หลกัฐานการเงนิ   
- ใชส้ าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั อพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่พรอ้มถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 

เดอืนแสดงชือ่เจา้ของบญัช ี โดยชือ่และนามสกลุตอ้งสะกดใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์ 
- หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาส าเนาหนา้แรกทีม่ชีือ่เจา้ของบัญชขีองเลม่เกา่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชี

เงนิฝากเป็นปัจจบุัน 
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- หากรายการปรบัสมุดบัญชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต า่กวา่ 
6 เดอืนและปรับยอดใหล้า่สดุ ไม่ต า่กว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยืน่วซีา่ แตห่ากใช ้statement แลว้ยังคงไม่มี
การเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์ักษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความ
เป็นจรงิ อาท ิไม่มกีารเคลือ่นไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะ
บุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงส าเนาสมุดบัญชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บัญชเีงนิฝาก
ประจ า เป็นตน้ 

- กรณีรับรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครัว ตอ้งท าจดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครัวเป็น
ภาษาอังกฤษพรอ้มระบุความสมัพันธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถานทตู 1 ฉบับ โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุด
บัญชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิ
มากกวา่ตอ้งท าจดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง
พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

10. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่
อาจจะเกดิข ึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็น
ผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษัิท ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี
ซา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ทา่นสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษัิททวัรใ์หท้ราบ
ลว่งหนา้ แตห่ากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดง
ไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยัง

ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวี
ซา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์ก
เดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   
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กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยุโรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่ม่เหมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอื

สถานทตูขออนุญาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลในระบบออนไลน ์และเสยีคา่ธรรมเนียมในการ
ยืน่วซีา่ใหม ่

กรุณากรอกใหค้รบถว้น อย่าปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษียณ / แม่บา้น / อาชพีอสิระ /  
ไม่ไดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรุณาใชแ้บบฟอรม์นี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิความ

สะดวกตอ่การท าเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 

 

1.  ชือ่-สกลุ 
(ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ชือ่-สกลุ 
(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 

 

 ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ หรอืนามสกลุเดมิกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ...................................................  วนัเดอืนปี 

เกดิ ................................................. 

     วันออกหนังสอืเดนิทาง ....................................... วันหมดอายหุนังสอื

เดนิทาง ................................................ 

     สถานทีเ่กดิ ............................................ หมายเลขบตัร

ประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไม่จดทะเบยีน   ......... หย่า   ......... 

หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นทีแ่ตง่งานแลว้ ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชือ่-นามสกลุ

........................................................................................................................ 

      วันเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น 

(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................... 

    ............................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย ์............................. 

     ทีอ่ยู่ปัจจุบัน หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).................................................. 

 
 ............................................................................................................................. ..........................
......... 
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  รหัสไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัท์

บา้น ................................................................... 
 โทรศพัทม์อืถอื ................................................. 

อเีมลล ์...........................................................................  

 

5.  ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยว่า กจิการทีท่ านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้น

ใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยู่ทีท่ างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบันศกึษา 

(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์............................. 
 ต าแหน่งหนา้ที ่
(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ................................. 

 

 กรณีศกึษาอยู่ กรณุาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา 

(ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 
7.  ชือ่บุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย

.......................................................................................................................... 
 
 ความสมัพันธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ 

(ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่่านมาหรอืไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
    ตัง้แตว่ันที ่ ......................................  ถงึวันที ่ .........................................     รวม 

........... วนั 

   
   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิว้มอืหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  

 
   กรณีทีท่า่นเคยไดร้ับการสแกนนิว้แลว้ กรุณาระบุวนัที ่............................................................... 

 
9.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตผุลในการถกูปฏเิสธ) 
 

 ............................................................................................................................. ..........................
.......... 
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10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ยตวัทา่นเองหรอืไม่   ........ ตวัเอง   ......... มผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้่าย 

 
(กรณีทีม่ผีูส้นัสนุนคา่ใชจ้่ายใหร้ะบผุูส้นับสนุนคา่ใชจ้่ายของทา่นและระบุความสมัพันธแ์ละเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่) 

 
ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้่ายของทา่น
คอื ......................................................................................................................... 

 
ความสมัพันธก์บั
ทา่น ......................................................................................................................................... 

 
เดนิทางดว้ยกนักบัทา่นหรอืไม่   ........ เดนิทางดว้ยกนั   ......... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 


