
 

 

รหัสทัวร FNT1902717 
ทัวรยุโรป Premium Tour ฝร่ังเศสใต อิตาลี 10 วัน 7 คืน (TG) 
มิลาน-ตูริน-ชาโมนิกซ-หมูบานอีวัวร-อันเนอซี-วาล็องซ-อาวิญง 
ลิล ซูร ลา ซอรจ-หมูบานกอรด-หมูบานรูซียง-เอ็กซ ออง โพรวองส 
คานส-แซ็งปอล เดอ วองซ-นีสเอส-มอนติคาโล-เจนัว-ยอดเขามองบลองก 
  

  
  
  



 

 

กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง                                
วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง                              กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
18.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอรสายการ

บินไทย (TG) โดยมเีจาหนาทีข่องบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน 
วันวันที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ--มิลานมิลาน--ตูรินตูริน--ชาโมนิกซชาโมนิกซ  
00.40 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินไทย เท่ียวบินที ่TG940 
07.35 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญของอิตาลี เมืองหลวงแหงแฟชั่น..หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว... 
นําทานออกเดินทางสู เมืองตูรนิ (TURIN) (146 กม.) อดีตเมืองหลวงเกาแกของ
ประเทศอิตาลี ปจจุบนัเปนเมืองหลวงของแควนปเอดมอนต ซ่ึงในอดีตเคยที่
ประทับกษัตริยแหงแควนซาวอย (SAVOY) มาตั้งแตป ค.ศ.1574 

  นําทานสู จัตุรัสคาสเตลโล ศูนยกลางของเมืองตูริน ..เดินเลนชมเมืองตูริน ถายรปู
กับดโูอโม หรือมหาวิหารประจําเมืองตูริน ตามอัธยาศัย.... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินสู เมืองชาโมนิกซ (CHAMONIX) (169 กม.) เมืองตากอากาศที่มี

ชื่อเสียงของประเทศฝรัง่เศส เปนเมืองที่นักเลนสกีและนักปนเขานิยมมาเลนสกี
หรือปนเขาที่แหงน้ีโดยมียอดเขามองบลงัค (MONT BLANC) ใหทานอิสระเดิน
ชมเมืองชาโมนิกสที่ลอมรอบดวยขุนเขาสูง…. 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก MERCURE HOTEL CHAMONIX CENTRE หรือเทียบเทา  
วันที่สามของการเดินทาง  วันที่สามของการเดินทาง                ชาโมนิกซชาโมนิกซ--ยอดเขามองยอดเขามองบบลองกลองก--หมูบานอวีัวรหมูบานอวีัวร  

--อันเนอซีอันเนอซี  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

  จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีรถกระเชาลอยฟ�าเอกุยยดูมีดี (AIGUILLEDU 
MIDI สูง 3,842 ม.)ระหวางทางขึ้นทานสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามท่ี
แวดลอมไปดวยหิมะและตนไมหรือวิวทิวทัศนของเมืองจนถึงยอดเขา นําทาน ขาม
สะพานลอยเพื่อเดินทางสูลิฟท เพ่ือขึ้นสูยอดเขาชมยอดเขามองบลองก (MONT 
BLANC) ที่ถือวาเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระใหทานเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพของยอดเขามองบลองก…. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู หมูบานอีวัวร (YVOIRE) (99 กม.) เปนเมืองที่มีอายุเกาแกกวา 
700 ป เมืองในยุคกลางของยุโรป ท่ียังมีการอนุรักษเก็บรักษาปราสาท ประตู
เมืองและกําแพงเกาแกเอาไว ปจจุบันถูกจัดใหเปนหน่ึงในหมูบาน 18  ที่สวยที่สุด
ของฝร่ังเศส จนไดรับรางวัล FOUR FLOWERS ระดบัยุโรป 
นําทานออกเดินทางสู เมืองอันเนอซ ี(ANNECY) (70 กม.) เมืองเกาเล็กๆ นารัก
ที่อยูทามกลางทะเลสาบ ANNECY LAKE และเทือกเขาเอลป� เปนเมืองตาก
อากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ ….  
ชมความนารักของเมืองน้ี บริเวณยานเมืองเกาที่แสนโรแมนติคดวยตึกทรงโบราณ
สีสวยสดเปนแนวยาว สองฟากฝم�งคลองที่มีน้ําใสสะอาดและเต็มไป ดวยรานขาย
ของท่ีระลึก ถายรูปคูกบั ISLE PALACE สัญลักษณของเมืองอันเนอซ ี

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก NOVOTEL ANNECY หรือเทียบเทา  
วันที่สี่ของการเดินทาง               วันที่สี่ของการเดินทาง                   อันเนอซีอันเนอซี--วาล็องซวาล็องซ--อาวิญงอาวิญง  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองวาล็องซ (VALENCE) (209 กม.) เมืองหลวงของจังหวัด
โดรม จังหวัดที่ต้ังอยูในแควน 
โรนาลป� ประเทศฝรั่งเศส…ชมเมืองวาล็องสและถายรูปกบัมหาวิหารแหงเมืองวาล็
อง (CATHEDRAL SAINT APOLLINAIRE DE VALENCE)  มหาวิหารใน
แบบโรมันคาทอลิก สรางเพ่ืออุทิศใหแกนักบุญถูกสรางขึ้นป 1095 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองอาวิญง (AVIGNON) (128 กม.) เมืองยุคกลางท่ีพระ

สันตะปาปาคลีเมนตที่ 5 แหงโรม อพยพหนีความวุนวายทางการเมืองมาต้ัง
ศูนยกลางทางศาสนาขึ้นในชวงศตวรรษที่ 14 ปจจุบันมีช่ือเสียงอยางมากทางดาน
ศิลปะและบันเทิง 
นําทาน เขาชมดานในพระราชวงัของสันตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ที่
สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค และเคยเปนที่ประทับขององคพระ
สันตะปาปาถึง 10 พระองค ที่มีสถานะเหมือนปราสาทในยุคกลาง ถายรูปคูกับ
สะพานแซงคเบเนเซต (PONT SAINT-BÉNÉZET) สะพานคอนกรีตที่เหลือไมถึง
ครึ่งที่ใชในการขามแมน้ําโรน ซึ่งขณะน้ีไดกลายเปนเครื่องหมายการแบงแยก
ดินแดน ฝร่ังเศสกับครสิตจักรที่ไมราบรื่น ซึ่งเปนสะพานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจาก
บทเพลง (ซูริเลอ ปองตดา วิญง)…อิสระใหทานเดินเลนในตัวเมืองริมทะเลสาบ
หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย ….. 



 

 

นําทานเดินทางสู สะพานสงน้ําโรมัน ปงดกูาร (PONT DU GARD) เปนสะพาน
ตั้งขวางแมน้ําการดง ทางตะวันตกของอาวิญงราว 20 กิโลเมตร เปนสะพานสงน้ํา
โบราณในยคุโรมันเกาแกกวา 2,000 ป 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก GRAND HOTEL AVIGNON หรือเทียบเทา  
วันที่วันที่หหาาของการของการเดินทาง เดินทาง           อาวิญงอาวิญง--ลิล ซูร ลา ซอรจลิล ซูร ลา ซอรจ--หมูบานกอรดหมูบานกอรด  

--หมูบานหมูบานรูซียรูซียงง--เอ็กซ ออง โพรวองสเอ็กซ ออง โพรวองส    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองลิล ซูร ลา ซอรจ (L’LSLE-SUR-LA-SORQUE) (31 
กม.) เปนหมูบานที่ไดรับคัดเลือกใหเปนหน่ึงในหมูบานที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส (LES 
PLUS BEAUX VILLANGE DE) 
นําทานชมเมืองๆ เล็กที่มีธารน้ําใสราวกระจกไหลผานทั่วทั้งเมือง จนไดรับฉายา
วา เวนิสแหงโพรวองซ  เมืองแหงน้ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลกเพราะเปนเมืองแหงรานแอ
นทีคมากกวา 300 ราน ใหนักทองเที่ยวเดินเลือกซื้อของเกา และในชวงวันอี
สเตอร และวันที่ 15 สิงหาคมของทุกป จะมีบรรดานักสะสมของเกาเดินทางมาจาก
ทั่วโลก และรานคามากวา 500 รานทั่วโลก เดินทางมารวมขายของเกา ณ เมืองน้ี
ดวย อิสระทุกทานเดินเลนชมเมือง…. 
นําทานเดินทางสู หมูบานกอรด (GORDES) (31 กม.) เมืองเกาแกที่มากดวย

เสนหนาหลงใหล แหลงผลิตไวนที่มีชื่อเสยีงแหงหน่ึง 
ลักษณะเมืองจะสรางจากยอดเขาและปลูกลดหลัน่กันมา
ตามไหลเขา มีบานเรือนที่มีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามและ
บรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซรอบนอกของ
หมูบานน้ี เปนที่ต้ังของหมูบานหิน 6,000 ป (LE 
VILLAGE DES BORIES) หมูบานหินเกาแกทีส่ราง

ดวยการนาหินมาวางเรียงรายโดยไมได
ใชวัสดุเชื่อมใดๆ ความสวยงาม และ
ความเปนเอกลักษณของหมูบานแหงน้ีทํา
ใหไดรับคัดเลือกใหเปน หน่ึงในหมูบานที่
สวยที่สุดในฝร่ังเศส”อิสระใหทานเลือก
ซื้อสินคาแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร ท้ัง
ขนม น้ําหอม สบู ภาพวาดสวยงาม …. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู หมูบานรูซียง (ROUSSILLON) (13 กม.) หรือหมูบานภูเขาแดง 
หมูบานเล็กๆในเขตเมือง  VAUCLUSE สวนหน่ึงของแควนโพรวองซ จุดเดนที่
บานเรือนสีสันสดใส ทั้งสีสม สีแดง และน้ําตาล โดยสีเหลาน้ีเปนสีธรรมชาติเพราะ
ดินแถบน้ีเปนแร OCHRE ของแรธาต ุชาวบานก็นํามากอสรางหรือทาสีของตัว
บานจึงทําใหหมูบานน้ีมเีอกลักษณเฉพาะตัว มสีันสันสดใส จึงทําใหไดรับเลือกให
เปนหน่ึงในหมูบานทีส่วยที่สุดในฝร่ังเศสอีกดวย (LESPLUS BEAUX 
VILLANGE DE)…. 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเอ็กซ ออง โพรวองส (AIX EN PROVENCE) (84 
กม.) เมืองที่ขึน้ชื่อวามีความสวยงามที่สุดเมืองหน่ึงของฝร่ังเศส.... 
นําทานเดินเลนชมเมือง เพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวติของชาวโพรวองซกับผลิตภัณฑ
พืน้บาน ผัก และผลไมสดๆ จากไร ตลาดดอกไมสด พรอม ชมอาคารบานเรือน
สไตลบาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเปนเมือง เกาแกในสมัยโรมัน ที่มีความรุงเรือง
เปนอยางมาก ตอมามีการ ปรบัปรุง และมีการกอสรางอาคารที่สวยงามมากขึ้น.... 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก GRAND HOTEL DU ROI RENE AIX EN PROVENCE หรือเทียบเทา  
วันที่วันที่หหกกของการเดินทาง ของการเดินทาง                 เอ็กซ ออง โพรวองเอ็กซ ออง โพรวองสส--คานสคานส--แซง็ปอล เดอ วองซ--นีสนีส  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคานส (CANNES) (151 กม.) เมืองชายทะเลเล็กๆ ที่
มีอากาศอบอุนตลอดทั้งปและเปนเมืองที่ใชสถานที่ในการประกวดภาพยนตร
นานาชาติที่โดงดังไปทัง้โลก 

อิสระใหทานถายภาพ PALIS DES FESIVALS ตาม
อัธยาศัย และผานชมวิวทิวทัศนของเมืองบริเวณถนน 
ลา กรัว เชต ยานเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลก
ซึ่งเรียงรายไปดวยตนปาลม และรานคาบูติกแบรนด
ตางๆ มากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย... 
นําทานเดินทางสู เมืองแซ็งปอล เดอ  วองซ (SAINT 
PAUL DE VENCE) (28 กม.) หมูบานเล็กๆ ในยคุ

กลางตองอยูบนเขาใกล ไดขึ้นชื่อวาเปนหมูบานแหงศิลปะเพราะในชวงศตวรรษที ่
18- 19 เปนที่รวมตัวของบรรดาศิลปน  อารตติสตางๆ โดยเฉพาะที่จิตรกรช่ือดัง
แหงฝรั่งเศส มารก ชากัล MARC  CHAGALL ไดมาพํานักชวง 20 ปหลังของ
ชีวิต สรางสรรคผลงานออกแสดงจนทําให เซนต พอล เดอ วองซโดงดัง ปจจุบนั
เปนหมูบา ที่ศิลปนแขนงตาง ท่ีมีช่ือเสียงมาอาศัยเปดราน นําเสนอผลงาน



 

 

ออกจําหนายภายในหมูบานและไดรับเลือกใหเปนหน่ึงในหมูบานที่สวยที่สุดใน
ฝร่ังเศสอีกดวย (LESPLUS BEAUX VILLANGE DE) อิสระใหทานเดินชม
เมืองตามอัธยาศัย…. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองนีส (NICE) (19 กม.) ประเทศฝร่ังเศส เมืองพักตากอากาศ

ทางตอนใตของฝร่ังเศสท่ีเรียกวา เฟรนชริเวยีรา มีชายทะเลท่ีสวยงาม ซ่ึงเร่ิม
กลายมาเปนสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และชาวยุโรปมาตั้งแตสมัย
วิคทอเรีย ซึ่งจะมานีสเพื่อที่จะพักผอนหยอนใจ ชายหาดของนีสไมใชหาดทรายแต
จะเปนหินกอนเล็กๆ ซึ่งคือเสนหอีกอยางหน่ึงของเมืองนีส… 
…ชมเมืองนีสในสวนที่เปนความสวยงามของอาคาร
บานเรือนท่ีติดริมทะเลและผานชมถนนที่เรียกวา 

พรอมเมนาดเดซองแกลสฝم�งน้ําสีครามและเมืองรีสอรท 
ทีมีความแตกตางในเร่ืองคาครองชีพที่แพงจากผูคนที่มี
กําลังซื้อมาอาศัยที่เมืองนีส ดวยอากาศที่อบอุนจาก
แสงอาทิตยมากเปนพิเศษน่ันเอง ผูรักการอาบแดดและ
ถือเปนแฟชั่นคนรวยทีท่ําอยางไรใหสีผิวเปนสีน้ําตาล

หรือเพ่ือเรือนรางมีรองรอยของเผาของแดริมทะเลน่ีคือแฟช่ันคานิยมของชาวเมือง
นีส  

 จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งบริเวณจตัุรัสมาสเซนา (PLACE MASSENA) ตาม
อัธยาศัย หรือเดินเลนริมหาดบนถนนพรอมเมอนารด เดส อังเกสล 
(PROMENADE DES ANGLAIS) เปนถนนเลียบชายหาดที่สวยงามเหมาะกับ
การพักผอนหยอนใจ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก B4 HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่วันที่เจ็ดเจ็ดของการเดินทาง ของการเดินทาง                     นีสนีส--เอสเอส--มอนติคารโลมอนติคารโล--เจนัวเจนัว  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

….จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมอนติคารโล 
(MONTE CARLO) (9 กม.) เมืองใหมที่ต้ังอยู
ทางตอนปลายของ  ฝรั่งเศส …ระหวางทางนํา
ทานเดินทางสูเมืองเอส (EZE) (9 กม.) เมืองที่
อยูริมชายฝم�งริเวียรา ทะเลเมดิเตอรเรเนียนทาง
ตอนใตของประเทศฝรัง่เศส เปนเมืองแหงน้ําหอมซ่ึงเปนโรงงานน้ําหอมเกาแกชื่อ



 

 

ดังอยาง FRAGONNARD RIVIERA ใหไดชมกัน…นําทาน ชมเมืองโมนาโค ที่ต้ัง
อยูทามกลางทองทะเลอันงดงาม ผานชมมหาวิหารเซนตนิ
โคลัส ท่ีสรางขึ้นตั้งแตปค.ศ. 1875 ที่เคยใชจัดงานพระราช
พิธีอภิเษกสมรสของเจาหญิงเกรซ เคลล ีราชธิดาแหงโมนาโค  
…จากน้ันนําทานถายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ (PALAIS DE 
PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจาชายแหงรัฐ อิสระให
ทานชมวิวทิวทัศนที่ขนาบดวยทาจอดเรือยอรชอันหรูหราซึ่ง

แสดงถึงความม่ังคั่ง และร่ํารวยของดินแดนแหงน้ี …. 
นําทานเดินทางสู เมืองเจนัว (GENOA) (181 กม.) เมืองศูนยกลางท่ีเรียกวา 
เปยซซาเดย เฟรราร่ี บริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูตอนเด็กๆ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก NH HOTEL GENOA CITY HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่วันที่แปดแปดของการเดินทาง ของการเดินทาง                     เจนัวเจนัว--ปอรโตฟโนปอรโตฟโน--มิลานมิลาน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองปอรโตฟโน (PORTOFINO) (35 กม.) หมูบานประมง
เล็กๆในอิตาลี และเปนรีสอรทเมืองสวรรคสําหรับนักทองเที่ยว
ในเมืองเจนัวของอิตาเลี่ยน ริเวียรา ลอมรอบดวยทาเรือเล็กๆ
ที่อยูทามกลางเมืองทาของเมดิเตอรเรเนียนที่สวยๆมากมาย…
ชมทาเรอืยอรช สัมผัสวิถีชิวติริมทะเล ไมไกลจากทาเรือนัก
ทานยังสามารถเที่ยวชม โบสถเซนตมารติน (DIVO 
MARTINO) สรางตั้งแตคริสตศตวรรตที่ 11 เปนโบสถที่มี

ขนาดไมใหญโตหากเปم�ยมดวยความเกแปลกตาไมเหมือนท่ีใด….ขึ้นชมป�อม 
CASTELLO BROWN ซึ่งเปนทั้งปราสาท และเคยใชเปนป�อมปราการป�องกัน
ขาศึกตั้งแตสมัยค.ศ.ท่ี 16 ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ และยังเปนจุดชมววิของเมือง
แบบพาโนลามาเห็นทั้งเมืองทาเรือและทะเลเมดิเตอรเรเนียนไดชดัเจน… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN)...จากน้ันนําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน 

โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปน
ศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา  *.*.*. 
พิเศษ!!   

นําทานขึ้นลิฟท เพ่ือขึ้นชมบนหลังคาของมหาวิหาร
ดูโอโม  ใหทานไดชม 



 

 

ความสวยงามของเมืองมิลาน *.*.*. 
และใชเวลาในการสรางนานเกือบ 500 ป โดยเร่ิมสรางตั้งแต ป ค.ศ.1386 และที่
นาทึ่งของโบสถ ก็คือการตกแตงประดับประดาที่เนนความหรูหราอยางเต็มท่ี
โดยเฉพาะรูปปم�นรอบตวัอาคาร มีจํานวนกวา 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถมี
อาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง และหลังคามุงดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อา
เขต” สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแกกษัตริยวิคเตอรเอมมานูเอลที ่2 ปฐมกษัตริยของ
อิตาลีในการรวมชาต ิ
อิสระชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปم�งอาเขตที่
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก มีชื่อเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน 
เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟที่เรียกกัน
วา ไซด วอลค คาเฟ� สามารถน่ังจิบ คาปูชโิน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเส้ือผา
ทันสมัย ดังน้ันหากทานไมคิดจะชอปปم�งหรือน่ังกินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลน
ชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได หรือหากทานยังติดใจในเร่ืองชอปปم�ง ก็
สามารถไปชอปปم�งตอไดยังถนนเวีย มอนเต นโปเลโอเน ซึ่งถือเปนยาน 
ชอปปم�งที่ขึ้นช่ือที่สุดของเมืองน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดูโอโมกบัลานกวางแหงหน่ึง 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ... 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก RADISSON BLU HOTEL MILAN หรือเทียบเทา 
วันที่วันที่เกาเกาของการเดินทาง ของการเดินทาง                     มิลานมิลาน--ประเทศไทยประเทศไทย  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองมิลาน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
14.05 น.   ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 
วันวันที่ที่สิบสิบของการเดินทางของการเดินทาง                                        ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  
 05.55 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 

**@@ __@@ ** 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาใชจาย  

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
พักกับ 1 
ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
พักกับ 2 
ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

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 มิ.ย. 

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

 
หมายเหตุ  กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ 
จะยึดถือความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. คาทิป 
10. คาวีซา (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกบัตวัแทนการยื่น) (หาก

สถานทูตไดกําหนดการยื่นว ี
ซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- 
บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
11. คาน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดตอทาน 
12.  
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 



 

 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาอาหารที่ไมไดระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
7. คาบริการพิเศษตางๆ 
8. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือ

เปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 



 

 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
- กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ท้ังน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆ
ของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 



 

 

- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด  

เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา 
เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 



 

 

และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขอ
อภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้ง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 



 

 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง

น้ี” 



 

 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาฝรั่งเศส 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนศูนยย่ืนวีซา TLS Contact (สาทรซิตี้) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา Fast Track 
เพ่ิมเติมอีก ทานละ 2,600 บาท 
 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 
2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 
1.5 x สูง 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3ซม.) 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย
สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือ
ถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบญัชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดด
เดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 



 

 

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี



 

 

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ท้ังสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพ่ิมเติม 
 
 


