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นีซ เมืองชนันําของรสีอรต์แถบเฟรนชร์เิวยีรา มสีถานทท่ีองเทยีวมากมาย เชน่ หมู่บ้านทเีป็นป้อมปราการ,โบสถ์

หลายสไตล,์ บรเิวณท่าเรอืยอร์ช, พพิิธภัณฑ์และอาร์ตแกเลอร ี
อาวิยอง เมืองทลีอ้มรอบดว้ยกําแพงและรูจ้กักนัในชอื เมอืงแห่งพระสนัตะปาปาทยีงิใหญ่อลงัการ มเีทศกาลประจาํปี

ดงึดดูนักท่องเทยีวนับแสนใหเ้ดนิทางมาชมละคร การเตน้ราํ ภาพยนตร ์และการแสดงขา้งถนนทุกป ี
โมนาโค ตงัอยู่ทางตอนใตข้องฝรงัเศส เมอืงมอนเตคารโ์ล เมอืงบนภูเขากบัทะเลสวยและการแขง่ขนัรถสตูรหนึง ฟอรม์ู

ล่า วนั ทจีดัขนึเป็นประจาํทุกปีและยงัเมอืงตากอากาศของบุคคลสาํคญัทวัโล และเป็นแหล่งคาสโินชอืดงัและมี

ความหรหูราและงดงาม  
โพรวองซ ์ แควน้อนัเป็นทตีงัของเมอืงเอก็ซ ์ออง โพรวองซ์ เมอืงทขีนึชอืวา่มคีวามสวยงามทสีุดเมอืงหนงึของฝรงัเศส 
 



 

     

 
 

 

กาํหนดการเดินทาง  -  ส.ค./ -  ก.ย./ -  ต.ค./ -  ต.ค.  
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

.  น. นัดคณะพรอ้มกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชนั  ประตูหมายเลข  เคาน์เตอร ์ Q สายการบินกาตาร์

แอรเ์วย์ส เจ้าหน้าทพีรอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทสีอง โดฮา-นีซ (ฝรงัเศส)- มอนเตคารโ์ล (โมนาโค)-นีซ 

.  น. ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วย์ส  เทียวบินที QR837 

.  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพอืแวะเปลียนเครอืง 

.  น. นําท่านออกเดินทางสู่เมอืงนีซ ประเทศฝรงัเศส โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เทียวบินที QR053 

.  น. เดินทางถึงเมอืงนีซ Nice ทางตอนใต้ของประเทศฝรงัเศส หลงัผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแล้ว  นําท่านเดินทางชมเมืองนีซ เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั  ของฝรงัเศสในแควน้ที

ชอืว่าโพรวองซ์แอลป์โกตดาซูร ์ รมิฝงัทะเลเมดเิตอร์เรเนียน เมอืงทมีสีถาปตัยกรรมแบบเจนัวสเ์ดน่ตระหง่าน

ใหผู้ม้าเยอืนได้หลงใหล อกีทงัยงัเป็นศนูยก์ลางอํานาจในการปกครองเขตแอลป์-มารดีมี และเป็นเมอืงใหญ่

เป็นอนัดบัหา้ของประเทศฝรงัเศส ชมจตุัรสัเมสซน่ิา จตัรุสัซงึประดบัดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ 

ทวิลปิ เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปลยีนไปตามฤดกูาล นอกจากนนัยงัมนีําพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสกิตงัอยู่

เรยีงราย ซึงนิยมทาสสีนัสดใสตามแบบอาคารสถาปตัยกรรมทางตอนใตข้องฝรงัเศสเป็นย่านซอืของฝาก

จากนีซในราคาถกู จากนันนําท่านเดินทางสู่ราชรฐัโมนาโค Monaco หรอืทท่ีานอาจคุน้เคยในชอืของ มอน

ติคารโ์ล Monte Carlo รฐัอสิระเลก็พนืทเีพยีง  ตารางไมล์แต่กบัมรีายไดม้ากมายจากการทเีป็นเมอืงปลอด

ภาษ ี มมีอนตคิารโ์ล คาสโินทโีด่งดงัสร้างรายไดอ้ย่างมหาศาลใหก้บัประเทศและยงัมเีรอืงราวของราชวงศ ์

Grimaldi ทเีป็นทสีนใจของผูค้นจากทวัโลก มบีรเิวณเมอืงเกา่เดอะรอ็คทตีงัอยู่บนเชงิผาสงูรมิฝงัทะเลทมีี

ทศันียภาพทสีวยงาม จนเป็นอกีหนึงสาเหตุททีาํให้นักท่องเทยีวมาเยอืนโมนาโคอย่างต่อเนือง (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ  ชวัโมง) ใหท่้านไดช้มความงามของมอนตคิารโ์ลจนได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทาง

กลบัสูเ่มอืงนีซ 
คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารจนี 
  จากนันนําท่านเขา้ทพีกั โรงแรม Park Inn Nice by Radisson หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทสีาม   นีซ-กราซ-เอก็ซอ์องโพรวองซ ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางต่อสู่เมืองกราซ Grasse (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  นาท)ี เมืองทขีนึชอืทางดา้นการผลติ

นําหอมของฝรงัเศสและของโลก ตวัเมอืงตงัอยูบ่นภูเขามไีรด่อกไมจ้าํนวนมากไม่เพยีงแค่มะลพินัธุ์ทดีทีสีดุที

แขกมวัรนํ์ามาจากตะวนัออกเท่านัน แต่ยงัรวมถงึดอกไม้แทบทุกชนิดทเีป็นหวัใจสาํคญัในการผลตินํามนัหอม

หรอืหวัเชอืทเีรยีกว่า Essential Oil จงึไม่น่าแปลกใจทีกราซได้รบัการขนานนามว่า “เมืองหลวงแห่งนําหอม

ของโลก” สําหรบันํามาเป็นวตัถุดบิในการผลตินําหอมและยงัเป็นแหล่งทตีงัโรงงานผลตินําหอมของแท ้ นํา

ท่านชม โรงงานผลิตนําหอม ใหท้่านชมกรรมวธิกีารผลตินําหอมชนัเลศิ พรอ้มเลอืกซอืผลติภณัฑใ์นราคา

โรงงาน  
 



 

     

 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองเอก็ซ์โพรวองซ ์ เมอืงเกา่ทยีงัมอีารยธรรมของชาวโรมนัหลงเหลอือยูเ่ป็นอยา่งมาก 

เป็นเมืองทตีงัรกรากมาตงัแต่  ปีก่อนครสิต์ศกัราช อายุกว่า ,  ปีมาแลว้ และเป็นอดตีเมอืงหลวงของ

แควน้โพรวองซ์ เป็นศนูยก์ลางอํานาจและความเจรญิของแควน้  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง 
  จากนันนําท่านเขา้ทพีกั โรงแรม Novotel Aix en Provence Pont de L’Arc หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทสีี    เอก็ซอ์องโพรวองซ-์อาวิยอง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 จากนันนําท่านเดินเล่นชมเมืองเอก็ซอ์องโพรวองซ ์ ทมีลีกัษณะคลา้ยถนนชอ็งเซลเิซ่ทปีารสี มรีา้นขาย

กาแฟทีตงัมาแต่เก่าแก่ตงัแตปี่ ค.ศ.  เพอืสมัผสักบัวถิชีวีติของชาวโพรวองซ์ชมอาคารบ้านเรอืนสไตล์

บารอ็คทีหรหูรา ซึงอดตีเคยเป็นเมอืงเก่าแก่ในสมยัโรมนั ทมีคีวามรุ่งเรอืงเป็นอย่างมาก ต่อมามกีารปรบัปรุง 

และมีการก่อสร้างอาคารทสีวยงามมากขนึ ปจัจุบนัจงึเป็นเมอืงท่องเทยีวทมีคีวามสาํคญัเมอืงหนึงโดยเฉพาะ

ช่วงทมีเีทศกาลดนตรใีนเดอืนกรกฎาคมของทุกปี และยงัเป็นเมอืงทมีมีหาวทิยาลยัทมีชีอ่ืเสยีงของประเทศ

และความเก่าแก่กว่า  ปี  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองอาวิยอง Avignon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) นําท่านชมเมอืงเก่าที

ยงัคงความงดงามและคลาสสคิทสีดุ จนไดร้บัการขนานนามว่า The Jewels of the Southern Rhone อนั

เป็นเมืองในยุคกลางทพีระสนัตะปาปาคลเีมนต ์ ท ี 5 แห่งโรมทอีพยพหนีความวุ่นวายทางการเมอืงมาตงั

ศนูย์กลางทางศาสนาขนึในช่วงศตวรรษท ี -  กอ่นนําท่านเข้าชมปาเลส ์ เด ปาปส ์ (Palais des 

Papes/Palace of the Pope) หรอือดตีพระราชวงัของพระสนัตะปาปา สรา้งขนึดว้ยสถาปตัยกรรมแบบ

โกธคิ และเคยเป็นทปีระทบัขององคพ์ระสนัตะปาปาถงึ 7 พระองค ์ โดยมตีวักําแพงเมอืงลอ้มรอบวงัพระ

สนัตปาปาไว ้ ทาํให้กลายเป็นสถานทสีาํคญัของแควน้โพรวองซ์ ปจัจุบนัแมจ้ะถูกทําลายไปจากการเกดิเพลงิ

ไหม้ในบางส่วนแต่กไ็ดร้บัการบูรณะกลบัมาเป็นเหมอืนดงัเดมิรายรอบดว้ยกาํแพงเมอืงเก่าแม่นําโรนทไีหล

ผ่านวงัพระสนัตปาปา ผ่านชมสะพานคอนกรตีโบราณขาดเหลอืไม่ถงึครงึชอืสะพานเบเนเซ่อนัโดดเด่นและ

สะดุดตา 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารจนี 
  จากนันนําท่านเขา้ทพีกั โรงแรม Novotel Avigon Nord Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้า   อาวิยอง-มารเ์ซย ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 จากนันนําท่านเดินทางสู่เมอืงมารเ์ซย ์ Marseille (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) เมอืงท่าทใีหญ่

เป็นอนัดบัสองของประเทศฝรงัเศส ยงิกว่านนัเมอืงนยีงัมแีหล่งท่องเทยีวทางธรรมชาตมิากมาย ตงัอยู่รมิหาด

รเิวยีร่าทสีวยงาม ซงึไดช้อืว่า เป็นประตเูมดเิตอรเ์รเนียนของฝรงัเศส เทยีวชมเมอืงท่าเก่า Old Port ใหท่้าน

ไดซ้ ึมซบักลนิอายของทะเลเมดเิตอร์เรเนียน จากตวัเมอืงท่านจะเหน็โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด 

Basilique Notre Dame La Garde โบสถท์ตีงัอยู่บนจุดสงูสุดของเมอืง งดงามไปดว้ยสถาปตัยกรรมทเีป็น

เอกลกัษณ์ โดยมรีปูของพระแม่มารเีป็นองคป์ระธาน ถอืเป็นสถานททีคีนทอ้งถนิมกัมาขอพรกบัพระนางก่อน 



 

     

 
 
 
 
 ออกเดนิเรอืและเมอืเดนิเรอืปลอดภัยกลบัมา กม็กัจะนําเอาเครอืงแขวนมาเป็นของแกบ้น รวมทงั 

Cathedrale de la Major Marseille โบสถ์สวยและยงิใหญ่อลงัการในสไตลโ์รมนั และไบแซนไทน์ทสีรา้ง

ขนึในศตวรรษท ี  ภายใตก้ารปกครองของนโปเลยีนท ี   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย มเีวลาใหท่้านเดนิเล่นชมววิทวิทศัน์บรเิวณศนูยก์ลางเมอืงมารเ์ซย์ทสีุดคกึคกัและเปรยีบเหมอืนประตูสูเ่มดิ

เตอร์เรเนียน ให้ท่านลองหาชมิกาแฟจากฝีมอืเจา้ของคาเฟ่ทอ้งถนิ ผูส้บืทอดศลิปะการชงกาแฟมาอย่าง 
ภาคภมูใิจนับศตวรรษ พรอ้มซมึซับกลนิอายของเมอืงเก่า และทะเลเมดเิตอร์เรเนียนทมีเีสน่ห์น่าหลงใหลอยู่

ไมน้่อย อสิระให้ท่านเลอืกซอืของฝากของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ 
  จากนันนําท่านเขา้ทพีกั โรงแรม Novotel Marseille Centre Prado หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีหก  มารเ์ซย-์คานส์-นีซ-โดฮา 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
จากนันนําท่านเดินทางสู่เมอืงคานส ์Cannes เมอืงแห่งเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตทิจีดัขนึประมาณเดอืน

พฤษภาคมของทุกปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) หากใครทคีลงัไคล้ดาราพลาดไม่ไดท้กีบัการวดั

รอยมอืดาราคนโปรดทหีน้าปาเล ่ เด เฟสตวิาล ทเีหล่าดาราชอืดงัทงัหลายไดป้ระทบัรอยมอืไว้ใหเ้ป็นทรีะลกึ 

นอกจากนเีมอืงคานส์ยงัมชีายหาดทโีดง่ดงัทรีูจ้กักนัในนาม ชายหาดรเิวยีร่าทเีตม็ไปดว้ยโรงแรมหรหูรารมิ

ชายหาด และถนนททีอดยาวรมิชายหาดทเีรยีกอกีชอืหนึงวา่ลาโพรมานาด เดอ ลา ครวัเซท  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินเมอืงนีซ 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วย์ส  เทียวบินที QR054 

.  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพอืแวะเปลียนเครอืง 

 

วนัทีเจด็  โดฮา-กรงุเทพฯ  

.  น. นําท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เทียวบินที QR834 

.  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 
 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อืนๆ ทีไม่

คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทงันีเพือประโยชน์ของคณะเป็นสําคญั 
 
 
 
 
 



 

     

 
 
 
 

กาํหนดการเดินทาง -  ส.ค./ -  ก.ย./ -  ต.ค./ -  ต.ค.  

 

หมายเหต ุ
1. อตัราคา่เดนิทางนเีป็นราคาโปรโมชนัตอ้งมจํีานวนผู้โดยสารทเีป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตาํกวา่ 30 ท่าน และจะต้องชําระมัดจาํ 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

2. บตัรโดยสารของการบนิเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็  

3. อตัราคา่เดนิทางและตวัโดยสารนเีป็นอตัราราคาพเิศษ ดงันันหากมกีารออกตวัโดยสารแล้วไม่สามารถขอรฟีนัได ้

4. กรณีท่านทต้ีองการแยกวนักลบัหรอืเดนิทางไปและกลบัไม่พรอ้มคณะหรอืต้องการทนีงั ชนัธุรกจิหรอืพรเีมยีม ไม่สามารถทาํ
ตวัแยกออกจากคณะได ้ท่านจะต้องสาํรองทนัีงเดยีว และรอการยนืยนัการจองจากสายการบนิ ผู้เดนิทางจะตอ้งเป็นผูช้าํระ
ค่าใช้จ่ายทเีพมิเตมินนั 

5. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าภาษีนํามนั  ในกรณีทสีายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิ 
6. การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ซึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วยตัวเองและ

ได้รบัการสแกนนิวมือจากสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง 

และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพือทาํการนัดหมาย 

7. ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการ ท่านละ ,  บาทและ ค่าทิปคนรถ, ไกด์ท้องถิน, หวัหน้าทวัร ์
ท่านละ ,  บาท โดยจะเรยีกเกบ็พรอ้มกบัค่าทวัร ์ก่อนเดินทาง 

 

อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบินกาต้าร์แอรเ์วยส์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-นซี-โดฮา-กรงุเทพฯ ชนัประหยดั 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านต่อหนึงหอ้ง) 

 ค่าเขา้ชมสถานทต่ีาง ๆ ตามรายการ, ค่าอาหารและเครอืงดมืตามรายการและค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ , ,  บาท ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของ

บรษิัทประกนั ซงึเดก็อายุตาํกว่า  ปี และผู้ใหญ่อายเุกนิ  ปีไดร้บัความคุม้ครอง ,  บาท 
 ค่าภาษนีํามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี 25 
 เม.ย.  

 
 
 
 
 

Romantic France 7 Days 4 Nights 

กาํหนดการเดินทาง -  ส.ค./ -  ก.ย./ -  ต.ค./ -  ต.ค.  

ผูใ้หญ่ทา่นละ ,  

ทา่นทตีอ้งการพกัเดยีวเพมิทา่นละ ,  



 

     

 
 
 
 

 

อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผูเ้ดนิทางจะตอ้งดแูลสมัภาระของท่านดว้ยตวัเอง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทีสงัเพมิเองคา่โทรศพัท์ คา่ซักรดีฯลฯ 

 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ  

 ค่าใชจ่้ายอนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่บรกิารอนืทเีกยีวกบัวซี่า หรอือืนๆ ทมีไิด้
ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการท่านละ ,  บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรก์่อนเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถินในพระราชวงัและเขตเมืองเก่าและค่าทิปหวัหน้าทวัรที์เดินทางไปพรอ้ม

คณะ ท่านละ ,  บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรก์่อนเดินทาง)  

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในตา่งประเทศทนีอกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุททีางบรษิัทฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซอืประกนัเพมิเตมิได ้
 

การชาํระเงิน  
 ทางบรษิัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทเีหลอืจะ
ขอเกบ็ทงัหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจาํทงัหมด 

การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิัทก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทํางาน มฉิะนนับรษิทัฯจะขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิ
ทงัหมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยนืวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทสีถานทูต
เรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผ่านแล้ว แจง้ยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครอืงบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิมดัจํา 
หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืค่าทวัรท์งัหมด  

หมายเหตุ  

1. รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั 

2. กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและตา่งประเทศทผีูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมี
เหตทํุาใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้

3. บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จํานวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีสีถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนอืงมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทพีํานักอยู่ในประเทศไทย 
6. บรษิัทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบิน ทางสายการบนิผูใ้ห้บรกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึงจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบินกาํหนด 



 

     

 
 
 
 
 

7. ในบางรายการทวัร ์ ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้
ทงันีขนึอยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักสว่นที
เกนิ 

8. ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทต่ีาง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีดัเจน
ในเรอืงการสูบบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทงันีเนอืงจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

9. กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า  -  ชวัโมง                                                                                                                  
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

10. การจดัโปรแกรมทวัร ์ เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที
สถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพอืใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวให้ได ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิัท supplier ประเทศนนัๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ ทางบรษิ ัทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

11. หากเป็นชว่งครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันนัขอให้พจิารณาก่อนการจอง
ทวัร ์

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรอืมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไมค่าดคิดหรอืมี

ผลกบัการเดินทางและรายการทัวร ์ ทงันีเพือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
 
 
 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้้องพกัแบบห้องเดยีว 

(Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่

ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่

กบั  เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ  ห้องคู่ และ  ห้องเดียว โดยท่านจะต้องชาํระค่า

พกัเดียวเพิม ตามอตัราทีโรงแรมเรียกเกบ็ของคนืทีพกันันๆ  

2. โรงแรมในยุโรปและองักฤษบางแห่งอาจจะไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอุีณหภูมติาํ  

3. กรณีทมีงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรบัเปลยีนหรอืย้ายเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปและองักฤษทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นห้องเดยีวอาจเป็นห้องทมีขีนาดกะทดัรตั และไม่

มอ่ีางอาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนนัๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยืนขอวีซ่าหมูค่ณะทีสถานทูตฝรงัเศส) 

 

ผูย้ืนคาํร้องขอวีซ่าทกุท่าน จะต้องมาแสดงตวั,ถ่ายรูป และสแกนนิวมือ ทีสถานทูตหรอืศนูยย์ืน 

วีซ่าของสถานทูตนันๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซงึจะตอ้งมกีารนัดหมายไว้ลว่งหน้า และไมส่ามารถยนืยนั

ไดห้ากไมม่กีารทํานัดหมายไวก่้อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงอืนไขของสถานทูตนนัๆ) 
ผูเ้ดินทางตอ้งเตรยีมเอกสารตามทสีถานทตูกาํหนด  โดยบรษิทัทวัรจ์ะรบัเอกสารมาพจิารณาก่อน และหาก

ตอ้งการสงิใดเพมิเติมจะแจ้งกลบัแก่ผูเ้ดินทางทกุท่าน และบรษิทัฯ ขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่จะต้องรวบรวมเอกสารของ

ทกุทา่นใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ จงึจะทาํการยนืวีซ่าไดโ้ดยยนืวซ่ีาเป็นหมูค่ณะ และทุกทา่นจะต้องเดินทางไปและกลบั

พรอ้มคณะเทา่นนั และจะต้องทาํการนดัหมายการยนืวซี่าหมูค่ณะกบัสถานทตูก่อนจงึจะทาํการยนืวซ่ีาได ้  ดงันนั

บรษิทัฯ จงึตอ้งขอความรว่มมือในการเตรยีมเอกสารใหค้รบถว้นและสมบูรณ์พรอ้มเบอรโ์ทรศัพทท์งัททํีางานและบา้น

และมอืถอืตามรายละเอยีดด้านลา่งและกรอกขอ้มลูตามใบกรอกขอ้มลูทแีนบมาพรอ้มกนันี  ส่วนเอกสารเกียวกบัด้าน

การทาํงาน, ใบเปลยีนชอื, ใบเปลยีนนามสกลุ, ใบทะเบยีนสมรส หรอืใบหุน้สว่นต่างๆ หรอืเอกสารใดๆ ทเีป็น

ภาษาไทย (ยกเวน้ ทะเบยีนบา้นและบตัรประชาชน) กรณุาแนบฉบบัแปลภาษาองักฤษมาดว้ย  (สาํเนาบตัรขา้ราชการ

ใชแ้ทนบตัรประชาชนไมไ่ด)้ 
 

o หนังสือเดินทางมอีายไุม่ตาํกว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเรมิเดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ  เดอืนหนังสอืเดนิทางนสีามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแล้วตาํกว่า  เดอืน 

ผู้เดนิทางจะตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทาํหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทกีองหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํากว่า  หน้า   

o หากท่านเปลยีนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนอืงจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซี่า  

o ท่านทมีปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์ หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ  
 

o รปูถา่ยสีขนาด 2 นิว จํานวน 2 รปู เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรปูหน้าเท่ากับใน 

หนังสือเดินทาง)   

- ฉากหลงัสขีาวเท่านนั เนอืงจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซี่า   

- รปูถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 

o สาํเนาทะเบยีนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายตุาํกว่า  ปี  

- ใช้สาํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- หากเดก็อายมุากกว่า  ปี แต่ไม่เกนิ  ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแม้มบีัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาํเนาสตูบิัตร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัท์ทีสามารถติดต่อได้ทงัเบอรที์ทาํงาน, เบอรบ้์านและเบอรม์อืถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีสมรสแล้ว  
o สําเนาใบเปลยีนชอื กรณท่ีานทมีีการเปลยีนชอื 
o สําเนาใบเปลยีนนามสกุล กรณีท่านทมีกีารเปลยีนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา่ กรณีท่านทหีย่าแล้ว  



 

     

 
 
 
 
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบง่ชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัททีาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านนั (ตวัจรงิ) โดยมีรายละเอยีดการ
เขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน,พรอ้มระบุวนัลาหยุด โดยเอกสารออกมาไม่เกนิ  เดอืนนับจากวนัยนืวนีซ่า   

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใช้หนังสอืรบัรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านนั (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทเีรมิทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร พรอ้มระบุวนัลาหยดุ,ใบลาและ สาํเนาบัตร
ประจาํตวัราชการ 1 ชุด โดยเอกสารออกมาไม่เกนิ  เดอืนนบัจากวนัยนืวนีซ่า   

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ หรอื สําเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื สาํเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตาํกว่า  เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านทีเป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ี พรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิ ัตรบุตร ทงันเีพอืแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชแีจงเกยีวกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิด้จดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่างงาน / ไมม่ีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางด้านการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชแีจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชแีจงการรบัรองค่าใชจ่้าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์ โดยเบอืงตน้ ควรมีความสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีหาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยนืคาํรอ้งขอวซ่ีาน)ี   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบับจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้ สําเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชอืเจ้าของบญัช ี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า และปรบั

สมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทสุีดเท่าทจีะทําได ้ หรอืไม่เกนิ  วนันับจากวนันัดหมายยนืวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชี
หน้าแรกทมีชีอืเจ้าของบญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรณุาสาํเนาหน้าแรกทมีชีอืเจ้าของบญัชขีองเล่มเก่าทต่ีอ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลงัไม่ตาํกว่า  
เดอืนและปรบัยอดให้ล่าสุด ไม่ตํากว่า  วนันับจากวนันัดหมายยนืวซ่ีา แต่หากใช ้ statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลอืนไหวทุกเดอืน ขอใหทํ้าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อักษรชแีจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาทิ 
ไมม่กีารเคลอืนไหวเนอืงจากไม่ได้ตดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอนืๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน  เล่ม กรณุาแสดงสาํเนาสมุดบัญชอีนืแนบดว้ย อาท ิ เช่น บัญชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

- กรณีทีเดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชใีดบญัชหีนึงในการยนืขอวซ่ีา ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ่้ายให้บุคคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วกต็าม หากมกีารเงนิในบัญชน้ีอย ฝ่ายทมีกีารเงนิมากกว่าจะตอ้งทาํจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชอืและความสมัพนัธ์ชแีจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทงันีเพือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดรอ้นเมือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุํากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรอื บิดา-มารดา หย่ารา้ง)  

- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
 



 

     

 
 
 
 
 

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิ
จากอําเภอตน้สงักัดเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพอืรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใช้จา่ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบับจรงิจากอําเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงั
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบิดาเพอืรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทงักบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มชแีจงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทไีปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที
อาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบิดาเพือรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแม้ว่า

ท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม

ใหม่ทุกครงั 

***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทงันทีางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทไีปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ

เอกสารเพมิเตมิ ทางบรษิัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

***    กรณีทที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ

ท่าน เนอืงจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิัทฯ 

***   เมอืท่านไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทงัหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ 

จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

*** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยนืวซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจํานงแก่บรษิทัทวัรใ์ห้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณี

ท่านทต้ีองใช้หนังสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวนัยนืวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนนัจะตอ้งมายนื

เดยีวและแสดงตวัทสีถานทูตตามกาํหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

***ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยงัประเทศตามทรีะบุ

เท่านนั การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซ่ีาท่องเทยีว ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน  วนั 

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันจีะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น

หลกั                  
 

 


