
 

  



 

มิลานมิลาน--ตูรนิตูรนิ--ชาโมนิกซ์ชาโมนิกซ์--หมู่บา้นอวีวัร ์หมู่บา้นอวีวัร ์--อนัเนอซีอนัเนอซี--วาลอ็งซ์วาลอ็งซ์--อาวญิงอาวญิง  

ลลิ ซูร ์ลา ซอรจ์ลลิ ซูร ์ลา ซอรจ์--หมู่บา้นกอรด์หมู่บา้นกอรด์--หมู่บา้นหมู่บา้นรูซียงรูซียง--เอก็ซ ์ออง โพรวองส ์เอก็ซ ์ออง โพรวองส  ์ 

คานส ์คานส -์-แซ็งปอล เดอแซ็งปอล เดอ  วองซ์วองซ์--นีสเอสนีสเอส--มอนติคาโลมอนติคาโล--เจนวัเจนวั  

ยอดเขามองบลยอดเขามองบลองก ์องก  ์ 

ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง                                

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง                              กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

18.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ--มิลานมิลาน--ตูรนิตูรนิ--ชาโมนิกซ์ชาโมนิกซ์  

00.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG940 

07.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ เมอืงมลิาน (MILAN) ประเทศอิตาล ีเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่  าคญัของอติาล ีเมอืง

หลวงแห่งแฟชัน่..หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้... 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงตูรนิ (TURIN) (146 กม.) อดตีเมอืงหลวงเก่าแก่ของประเทศอิตาล ีปจัจุบนัเป็นเมอืง

หลวงของแควน้ปิเอดมอนต ์ซึง่ในอดตีเคยที่ประทบักษตัรยิแ์ห่งแควน้ซาวอย (SAVOY) มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1574 

  น าท่านสู่ จตัุรสัคาสเตลโล ศูนยก์ลางของเมอืงตูรนิ ..เดนิเลน่ชมเมอืงตูรนิ ถ่ายรูปกบัดูโอโม ่หรือมหาวหิาร

ประจ าเมอืงตูรนิ ตามอธัยาศยั.... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิสู่ เมอืงชาโมนิกซ ์(CHAMONIX) (169 กม.) เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศฝรัง่เศส เป็น

เมอืงทีน่กัเลน่สกีและนกัปีนเขานิยมมาเลน่สกีหรอืปีนเขาทีแ่ห่งน้ีโดยมยีอดเขามองบลงัค ์(MONT BLANC) ให ้

ท่านอสิระเดนิชมเมอืงชาโมนิกสท์ีล่อ้มรอบดว้ยขนุเขาสูง…. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั MERCURE HOTEL CHAMONIX CENTRE หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สามของการเดินทาง  วนัที่สามของการเดินทาง                  ชาโมนิกซ์ชาโมนิกซ -์-ยอดเขามองยอดเขามองบบลองก ์ลองก -์-หมู่บา้นอวีวัร ์หมู่บา้นอวีวัร -์-อนัเนอซีอนัเนอซี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถกระเชา้ลอยฟ้าเอกุยยดู์มดี ี(AIGUILLEDU MIDI สูง 3,842 ม.)ระหว่างทาง

ขึ้นท่านสามารถชมทศันียภาพอนัสวยงามทีแ่วดลอ้มไปดว้ยหมิะและตน้ไมห้รอืววิทวิทศันข์องเมอืงจนถงึยอดเขา 

น าท่าน ขา้มสะพานลอยเพือ่เดนิทางสู่ลฟิท ์เพือ่ขึ้นสู่ยอดเขาชมยอดเขามองบลองก ์(MONT BLANC) ทีถ่อืว่า

เป็นยอดเขาที่สูงทีสุ่ดในยุโรป อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพของยอดเขามองบลองก…์. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นอวีวัร ์(YVOIRE) (99 กม.) เป็นเมอืงที่มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เมอืงในยุคกลางของ

ยุโรป ทีย่งัมกีารอนุรกัษเ์ก็บรกัษาปราสาท ประตูเมอืงและก าแพงเก่าแก่เอาไว ้ปจัจบุนัถกูจดัใหเ้ป็นหน่ึงใน

หมูบ่า้น 18  ทีส่วยทีสุ่ดของฝร ัง่เศส จนไดร้บัรางวลั FOUR FLOWERS ระดบัยุโรป 



 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงอนัเนอซ ี(ANNECY) (70 กม.) เมอืงเก่าเลก็ๆ น่ารกัทีอ่ยู่ท่ามกลางทะเลสาบ 

ANNECY LAKE และเทอืกเขาเอลป์ เป็นเมอืงตากอากาศทีส่วยและบรรยากาศดมีากๆ ….  

ชมความน่ารกัของเมอืงน้ี บริเวณย่านเมอืงเก่าที่แสนโรแมนติคดว้ยตกึทรงโบราณสสีวยสดเป็นแนวยาว สอง

ฟากฝัง่คลองทีม่นี า้ใสสะอาดและเตม็ไป ดว้ยรา้นขายของที่ระลกึ ถ่ายรูปคู่กบั ISLE PALACE สญัลกัษณข์อง

เมอืงอนัเนอซ ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั NOVOTEL ANNECY หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สี่ของการเดินทาง               วนัที่สี่ของการเดินทาง                   อนัเนอซีอนัเนอซี--วาลอ็งซ์วาลอ็งซ -์-อาวิญงอาวิญง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวาลอ็งซ ์(VALENCE) (209 กม.) เมอืงหลวงของจงัหวดัโดรม จงัหวดัทีต่ ัง้อยู่ในแควน้ 

โรนาลป์ ประเทศฝรัง่เศส…ชมเมอืงวาลอ็งสแ์ละถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งเมอืงวาลอ็ง (CATHEDRAL SAINT 

APOLLINAIRE DE VALENCE)  มหาวหิารในแบบโรมนัคาทอลกิ สรา้งเพือ่อทุศิใหแ้ก่นกับุญถกูสรา้งขึ้นปี 

1095 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาวญิง (AVIGNON) (128 กม.) เมอืงยุคกลางทีพ่ระสนัตะปาปาคลเีมนตท์ี ่5 แห่งโรม 

อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมอืงมาตัง้ศูนยก์ลางทางศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที ่14 ปจัจบุนัมชีื่อเสยีงอย่าง

มากทางดา้นศิลปะและบนัเทงิ 

น าท่าน เขา้ชมดา้นในพระราชวงัของสนัตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ทีส่รา้งขึ้นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบ

โกธคิ และเคยเป็นที่ประทบัขององคพ์ระสนัตะปาปาถงึ 10 พระองค ์ทีม่สีถานะเหมอืนปราสาทในยุคกลาง 

ถ่ายรูปคู่กบัสะพานแซงคเ์บเนเซ่ต ์(PONT SAINT-BÉNÉZET) สะพานคอนกรีตทีเ่หลอืไมถ่งึครึ่งทีใ่ชใ้นการ

ขา้มแมน่ า้โรน ซึง่ขณะน้ีไดก้ลายเป็นเครื่องหมายการแบง่แยกดนิแดน ฝรัง่เศสกบัครสิตจกัรทีไ่ม่ราบรื่น ซึง่เป็น

สะพานที่มชีื่อเสยีงไปท ัว่โลกจากบทเพลง (ซูรเิลอ ปองตด์า วญิง)…อสิระใหท่้านเดนิเลน่ในตวัเมอืงรมิทะเลสาบ

หรอืเลอืกซื้อของทีร่ะลกึสนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั ….. 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานส่งน า้โรมนั ปงดูการ ์(PONT DU GARD) เป็นสะพานตัง้ขวางแมน่ า้การด์ง ทาง

ตะวนัตกของอาวญิงราว 20 กโิลเมตร เป็นสะพานส่งน า้โบราณในยุคโรมนัเก่าแก่กว่า 2,000 ปี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั GRAND HOTEL AVIGNON หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่วนัที่ห ้หา้าของการของการเดินทาง เดินทาง       อาวิญงอาวิญง--ลลิ ซูร ์ลา ซอรจ์ลลิ ซูร ์ลา ซอรจ์--หมู่บา้นกอรด์หมู่บา้นกอรด์--หมู่บา้นหมู่บา้นรูซียงรูซียง--เอก็ซ ์ออง โพรวองส ์เอก็ซ ์ออง โพรวองส  ์   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลลิ ซูร ์ลา ซอรจ์ (L’LSLE-SUR-LA-SORQUE) (31 กม.) เป็นหมู่บา้นที่ไดร้บัคดัเลอืก

ใหเ้ป็นหน่ึงในหมู่บา้นทีส่วยทีสุ่ดในฝรัง่เศส (LES PLUS BEAUX VILLANGE DE) 

น าท่านชมเมอืงๆ เลก็ทีม่ธีารน า้ใสราวกระจกไหลผ่านท ัว่ท ัง้เมอืง จนไดร้บัฉายาว่า เวนิสแห่งโพรวองซ ์ เมอืง

แห่งน้ีมชีื่อเสยีงไปท ัว่โลกเพราะเป็นเมอืงแห่งรา้นแอนทคีมากกว่า 300 รา้น ใหน้กัท่องเทีย่วเดินเลอืกซื้อของเก่า 

และในช่วงวนัอสีเตอร ์และวนัที่ 15 สงิหาคมของทกุปี จะมบีรรดานกัสะสมของเก่าเดนิทางมาจากท ัว่โลก และ

รา้นคา้มากว่า 500 รา้นท ัว่โลก เดนิทางมาร่วมขายของเก่า ณ เมอืงน้ีดว้ย อสิระทุกท่านเดนิเลน่ชมเมอืง…. 



 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกอรด์ (GORDES) (31 กม.) เมอืงเก่าแก่ทีม่ากดว้ยเสน่หน่์าหลงใหล แหลง่ผลติไวนท์ี่

มชีื่อเสยีงแห่งหน่ึง ลกัษณะเมอืงจะสรา้งจากยอดเขาและปลูกลดหล ัน่กนัมา

ตามไหลเ่ขา มบีา้นเรือนที่มสีถาปตัยกรรมที่สวยงามและบรรยากาศแบบ

ชนบทดัง้เดมิของโพรวองซร์อบนอกของหมู่บา้นน้ี เป็นที่ต ัง้ของหมู่บา้นหนิ 

6,000 ปี (LE VILLAGE DES BORIES) หมูบ่า้นหนิเก่าแก่ที่สรา้งดว้ยการ

น่าหนิมาวางเรียงรายโดยไมไ่ดใ้ชว้สัดุเชื่อมใดๆ ความสวยงาม และความเป็น

เอกลกัษณข์องหมู่บา้นแห่งน้ีท าใหไ้ดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็น หน่ึงในหมูบ่า้นทีส่วย

ทีสุ่ดในฝรัง่เศส”อสิระใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้แปรรูปจากดอกลาเวนเดอร ์ท ัง้ขนม น า้หอม สบู ่ภาพวาด

สวยงาม …. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นรูซยีง (ROUSSILLON) (13 กม.) หรอืหมูบ่า้นภเูขาแดง หมู่บา้นเลก็ๆในเขตเมอืง  

VAUCLUSE ส่วนหน่ึงของแควน้โพรวองซ ์จดุเด่นที่

บา้นเรอืนสสีนัสดใส ท ัง้สสีม้ สแีดง และน า้ตาล โดยสี

เหลา่น้ีเป็นสธีรรมชาตเิพราะดินแถบน้ีเป็นแร่ OCHRE 

ของแร่ธาต ุชาวบา้นกน็ ามาก่อสรา้งหรอืทาสขีองตวับา้นจงึ

ท าใหห้มู่บา้นน้ีมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั มสีนัสนัสดใส จงึท า

ใหไ้ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นหน่ึงในหมูบ่า้นทีส่วยทีสุ่ดในฝร ัง่เศส

อกีดว้ย (LESPLUS BEAUX VILLANGE DE)…. 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอ็กซ ์ออง โพรวองส ์(AIX EN PROVENCE) (84 กม.) เมอืงทีข่ึ้นชื่อว่ามคีวาม

สวยงามทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของฝร ัง่เศส.... 

น าท่านเดนิเลน่ชมเมอืง เพือ่สมัผสักบัวถิชีวีติของชาวโพรวองซก์บัผลติภณัฑพ์ื้นบา้น ผกั และผลไมส้ดๆ จากไร่ 

ตลาดดอกไมส้ด พรอ้ม ชมอาคารบา้นเรอืนสไตลบ์ารอ็คที่หรูหรา ซึง่อดตีเคยเป็นเมอืง เก่าแก่ในสมยัโรมนั ทีม่ี

ความรุ่งเรอืงเป็นอย่างมาก ต่อมามกีาร ปรบัปรุง และมกีารก่อสรา้งอาคารทีส่วยงามมากขึ้น.... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั GRAND HOTEL DU ROI RENE AIX EN PROVENCE หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่วนัที่หหกกของการเดินทาง ของการเดินทาง                 เอก็ซ ์ออง โพรวองเอก็ซ ์ออง โพรวองส ์ส -์-คานส ์คานส -์-แซ็งปอล เดอ วองซ์--นีสนีส  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคานส ์(CANNES) (151 กม.) เมอืงชายทะเลเลก็ๆ ทีม่อีากาศอบอุ่นตลอดทัง้ปีและ

เป็นเมอืงทีใ่ชส้ถานทีใ่นการประกวดภาพยนตรน์านาชาติทีโ่ด่งดงัไปท ัง้โลก 

อสิระใหท่้านถ่ายภาพ PALIS DES FESIVALS ตามอธัยาศยั และผ่านชม

ววิทวิทศันข์องเมอืงบรเิวณถนน 

ลา กรวั เชต ย่านเดนิเทีย่วรมิทะเลทีท่นัสมยัทีสุ่ดในโลกซึง่เรียงรายไปดว้ย

ตน้ปาลม์ และรา้นคา้บูตกิแบรนดต่์างๆ มากมาย อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั... 



 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแซง็ปอล เดอ  วองซ ์(SAINT PAUL DE VENCE) (28 กม.) หมู่บา้นเลก็ๆ ในยุคกลาง

ตอ้งอยู่บนเขาใกล ้ไดข้ึ้นชื่อว่าเป็นหมูบ่า้นแห่งศิลปะเพราะในช่วงศตวรรษที ่18- 19 เป็นที่รวมตวัของบรรดา

ศิลปิน  อารต์ตสิต่างๆ โดยเฉพาะทีจ่ิตรกรชื่อดงัแห่งฝร ัง่เศส มารก์ ชากลั MARC  CHAGALL ไดม้าพ านกั

ช่วง 20 ปีหลงัของชวีติ สรา้งสรรคผ์ลงานออกแสดงจนท าให ้เซนต ์พอล เดอ วองซโ์ด่งดงั ปจัจบุนัเป็นหมู่บา้ ที่

ศิลปินแขนงต่าง ที่มชีื่อเสยีงมาอาศยัเปิดรา้น น าเสนอผลงานออกจ าหน่ายภายในหมู่บา้นและไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น

หน่ึงในหมูบ่า้นทีส่วยทีสุ่ดในฝรัง่เศสอกีดว้ย (LESPLUS BEAUX VILLANGE DE) อสิระใหท่้านเดนิชมเมอืง

ตามอธัยาศยั…. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนีส (NICE) (19 กม.) ประเทศฝรัง่เศส เมอืงพกัตากอากาศทางตอนใตข้องฝร ัง่เศสที่

เรยีกว่า เฟรนชร์เิวยีร่า มชีายทะเลทีส่วยงาม ซึง่เริ่มกลายมาเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนองักฤษ และ

ชาวยุโรปมาตัง้แต่สมยัวคิทอเรีย ซึง่จะมานีสเพือ่ทีจ่ะพกัผ่อนหย่อนใจ 

ชายหาดของนีสไม่ใช่หาดทรายแต่จะเป็นหนิกอ้นเลก็ๆ ซึง่คือเสน่หอ์กี

อย่างหน่ึงของเมอืงนีส … 

…ชมเมอืงนีสในส่วนที่เป็นความสวยงามของอาคารบา้นเรอืนที่ติดรมิ

ทะเลและผ่านชมถนนที่เรยีกว่า พรอมเมนาดเดซองแกลสฝ์ัง่น า้สคีราม

และเมอืงรสีอรท์ ทมีคีวามแตกต่างในเรื่องค่าครองชพีทีแ่พงจากผูค้นทีม่ี

ก  าลงัซื้อมาอาศยัทีเ่มอืงนีส ดว้ยอากาศทีอ่บอุ่นจากแสงอาทติยม์ากเป็น

พเิศษนัน่เอง ผูร้กัการอาบแดดและถอืเป็นแฟชัน่คนรวยที่ท  าอย่างไรใหส้ผีวิ

เป็นสนี า้ตาลหรอืเพือ่เรอืนร่างมร่ีองรอยของเผาของแดรมิทะเลน่ีคือแฟชัน่

ค่านิยมของชาวเมอืงนีส  

 จากนัน้อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงบรเิวณจตัุรสัมาสเซนา (PLACE MASSENA) ตามอธัยาศยั หรอืเดนิเลน่รมิหาดบน

ถนนพรอมเมอนารด์ เดส ์องัเกสล ์(PROMENADE DES ANGLAIS) เป็นถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามเหมาะ

กบัการพกัผ่อนหย่อนใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั B4 HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่ เจด็เจด็ของการเดินทาง ของการเดินทาง                     นีสนีส--เอสเอส--มอนตคิารโ์ลมอนตคิารโ์ล--เจนัวเจนัว  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

….จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมอนตคิารโ์ล (MONTE 

CARLO) (9 กม.) เมอืงใหม่ที่ต ัง้อยู่

ทางตอนปลายของ  ฝร ัง่เศส …

ระหว่างทางน าท่านเดนิทางสู่เมอืงเอส 

(EZE) (9 กม.) เมอืงทีอ่ยู่รมิชายฝัง่

รเิวยีร่า ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทางตอนใตข้องประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงแห่ง

น า้หอมซึง่เป็นโรงงานน า้หอมเก่าแก่ชื่อดงัอย่าง FRAGONNARD RIVIERA ให ้

ไดช้มกนั…น าท่าน ชมเมอืงโมนาโค ทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางทอ้งทะเลอนังดงาม ผ่านชมมหาวหิารเซนตนิ์โคลสั ที่สรา้ง



 

ขึ้นต ัง้แต่ปีค.ศ. 1875 ทีเ่คยใชจ้ดังานพระราชพธิอีภเิษกสมรสของเจา้หญงิเกรซ เคลลี ราชธดิาแห่งโมนาโค  

…จากนัน้น าท่านถ่ายภาพกบัปาเล เดอ แปรงซ ์(PALAIS DE PRINCES) ปราสาททีป่ระทบัของเจา้ชายแห่งรฐั 

อสิระใหท่้านชมววิทวิทศันท์ีข่นาบดว้ยท่าจอดเรอืยอรช์อนัหรูหราซึง่แสดงถงึความม ัง่ค ัง่ และร า่รวยของดนิแดน

แห่งน้ี …. 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวั (GENOA) (181 กม.) เมอืงศูนยก์ลางทีเ่รียกว่า เปียซซ่าเดย ์เฟรร์ารี่ บรเิวณที่

โคลมับสัเคยอาศยัอยู่ตอนเด็กๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั NH HOTEL GENOA CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่แปดแปดของการเดินทาง ของการเดินทาง                     เจนัวเจนัว--ปอรโ์ตฟิโน่ปอรโ์ตฟิโน่--มิลานมิลาน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปอรโ์ตฟิโน่ (PORTOFINO) (35 กม.) หมูบ่า้นประมงเลก็ๆในอติาล ีและเป็นรีสอรท์

เมอืงสวรรคส์  าหรบันกัท่องเทีย่วในเมอืงเจนวัของอติาเลีย่น รเิวยีร่า ลอ้มรอบดว้ย

ท่าเรอืเลก็ๆทีอ่ยู่ท่ามกลางเมอืงท่าของเมดเิตอรเ์รเนียนที่สวยๆมากมาย…ชมท่าเรอื

ยอรช์ สมัผสัวถิชีวิติริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรอืนกัท่านยงัสามารถเทีย่วชม โบสถ์

เซนตม์ารต์นิ (DIVO MARTINO) สรา้งต ัง้แต่คริสตศตวรรตที ่11 เป็นโบสถท์ี่มี

ขนาดไมใ่หญ่โตหากเป่ียมดว้ยความเกแ๋ปลกตาไมเ่หมอืนทีใ่ด….ขึ้นชมป้อม 

CASTELLO BROWN ซึง่เป็นท ัง้ปราสาท และเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก

ตัง้แต่สมยัค.ศ.ที ่16 ปจัจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ ์และยงัเป็นจดุชมววิของเมอืงแบบพาโนลามาเหน็ท ัง้เมอืงท่าเรอืและ

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนไดช้ดัเจน… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILAN)...จากนัน้น าท่าน ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของ

ยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิที่หรูหรา  *.*.*. พเิศษ!!   

น าท่านขึ้นลฟิท ์เพือ่ขึ้นชมบนหลงัคาของมหาวหิารดูโอโม  ใหท่้านไดช้ม 

ความสวยงามของเมอืงมลิาน *.*.*. 

และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริ่ม

สรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึง่ของโบสถ ์กค็ือ

การตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น 

ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึ้น

เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัริยข์องอติาลใีนการรวมชาติ 

อสิระชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก มี

ชื่อเรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้น

กาแฟที่เรยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้

หากท่านไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดินเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอื

หากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่าน 

ชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตาม



 

อธัยาศยั ... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั RADISSON BLU HOTEL MILAN หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่ เกา้เกา้ของการเดินทาง ของการเดินทาง                     มิลานมิลาน--ประเทศไทยประเทศไทย  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงมลิาน เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.05 น.   ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที ่TG941 

วนัวนัที่ที่สบิสบิของการเดินทางของการเดินทาง                                        ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

 05.55 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 
 

**@@ __@@ ** 

อตัราค่าใชจ้า่ย  
 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ต า่กว่า 12 

พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต า่กว่า 12 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไมม่เีตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

31 ม.ค.-9 ก.พ.//21 ก.พ.-1 มี.ค. 

27 มี.ค.-5 เม.ย.//17-26 เม.ย. 

8-17 พ.ค. // 12-21 ม.ิย. 

115,900.- 106,900.- 25,500.- 

 

หมายเหตุ  ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์อง

คณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

อตัราน้ีรวม 

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

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ

ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่

ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 



 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้ง

ไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิการ

เดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่

กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 

1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าทปิ 

10. ค่าวซี่า (เน่ืองจากยืน่ผ่านตวัแทนการยืน่จงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยืน่) (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วี 

ซ่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ

เท่านัน้) 

11. ค่าน า้ดื่มวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 



 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 

บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตาม
ราคาทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ

บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 
(กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกี

ครัง้นงึ) 
- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ

อากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูร้่วมเดนิทางเป็นสําคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิท 
หรอืชาํระโดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด  

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิ
ได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่

กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้าํระ
เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอื

วา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  



 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 
ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่
มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุํา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป
ร่วมกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก

อบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิท

ฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุ

ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคมุโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนื
คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย

ของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

 
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 
เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่ฝร ัง่เศส 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact (สาทรซติี)้ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 

1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 
บาท 

 
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมี

จํานวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูกํ้าหนดวนัยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวนัที่

กําหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้
 



 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่
นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการ

ยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ 

จํานวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์

รูปไมเ่ลอะหมกึ) (ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศรีษะ
ดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3ซม.) 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สาํเนาสมดุบญัช ี

หรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอื
ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 

หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร 
ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลกัฐานการทํางาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 
สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีกํ่าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สาํเนาทะเบยีนบา้น  

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตู

ดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 


