
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิตาลี ริเวียร่า แอลป์ 



 

 
 
 

 

มิลาน-ตูริน-ชาโมนิกซ-์หมู่บ้านอีวัวร์-อันเนอซ-ีวาล็องซ์-อาวิญง 

ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ-หมู่บ้านกอร์ด-หมู่บ้านรูซียง-เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ 

คานส์-แซ็งปอล เดอ วองซ์-นีสเอส-มอนติคาโล-เจนัว 

ยอดเขามองบลองก์ 

ก ำหนดกำรเดินทำง                

วันแรกของการเดินทาง               กรุงเทพฯ  

18.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) โดยมีเจ้ำหน้ำที่

ของบริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน 

วันที่สองของการเดินทาง         กรุงเทพฯ-มิลาน-ตูริน-ชาโมนิกซ์ 

00.40 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG940 

07.35 น. (เวลำท้องถิ่น) ถึง เมืองมิลำน (MILAN) ประเทศอิตำลี เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญของอิตำลี เมือง

หลวงแห่งแฟชั่น..หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว... 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองตูริน (TURIN) (146 กม.) อดีตเมืองหลวงเก่ำแก่ของประเทศอิตำลี ปัจจุบันเป็น

เมืองหลวงของแคว้นปิเอดมอนต์ ซึ่งในอดีตเคยที่ประทับกษัตริย์แห่งแคว้นซำวอย (SAVOY) มำตั้งแต่ปี ค.ศ.
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  น ำท่ำนสู่ จตัุรัสคำสเตลโล ศูนย์กลำงของเมืองตูริน ..เดินเล่นชมเมืองตูริน ถ่ำยรูปกับดูโอโม่ หรือมหำวิหำร
ประจ ำเมืองตูริน ตำมอัธยำศัย.... 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินสู่ เมืองชำโมนิกซ์ (CHAMONIX) (169 กม.) เมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็น

เมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขำนิยมมำเล่นสกีหรือปีนเขำที่แห่งนี้โดยมียอดเขำมองบลังค์ (MONT BLANC) ให้

ท่ำนอิสระเดินชมเมืองชำโมนิกส์ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขำสูง…. 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  



 

 
 
 

 

ที่พัก MERCURE HOTEL CHAMONIX CENTRE หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่สามของการเดินทาง          ชาโมนิกซ-์ยอดเขามองบลองก-์หมู่บ้านอีวัวร์-อันเนอซี 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถกระเช้ำลอยฟ้ำเอกุยย์ดูมีดี (AIGUILLEDU MIDI สูง 3,842 ม.)ระหว่ำงทำง
ขึ้นท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพอันสวยงำมที่แวดล้อมไปด้วยหิมะและต้นไม้หรือวิวทิวทัศน์ของเมืองจนถึงยอด
เขำ น ำท่ำน ข้ำมสะพำนลอยเพ่ือเดินทำงสู่ลิฟท์ เพ่ือขึ้นสู่ยอดเขำชมยอดเขำมองบลองก์ (MONT BLANC) ที่
ถือว่ำเป็นยอดเขำที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินกับทัศนียภำพของยอดเขำมองบลองก…์. 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนอีวัวร์ (YVOIRE) (99 กม.) เป็นเมืองที่มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 700 ปี เมืองในยุคกลำงของ

ยุโรป ที่ยังมีกำรอนุรักษ์เก็บรักษำปรำสำท ประตูเมืองและก ำแพงเก่ำแก่เอำไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน

หมู่บ้ำน 18  ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส จนได้รับรำงวัล FOUR FLOWERS ระดับยุโรป 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอันเนอซ ี(ANNECY) (70 กม.) เมืองเก่ำเล็กๆ น่ำรักท่ีอยู่ท่ำมกลำงทะเลสำบ 

ANNECY LAKE และเทือกเขำเอลป์ เป็นเมืองตำกอำกำศที่สวยและบรรยำกำศดีมำกๆ ….  

ชมควำมน่ำรักของเมืองนี้ บริเวณย่ำนเมืองเก่ำท่ีแสนโรแมนติคด้วยตึกทรงโบรำณสีสวยสดเป็นแนวยำว สอง

ฟำกฝั่งคลองที่มีน ้ำใสสะอำดและเต็มไป ด้วยร้ำนขำยของที่ระลึก ถ่ำยรูปคู่กับ ISLE PALACE สัญลักษณ์ของ

เมืองอันเนอซี 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก NOVOTEL ANNECY หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่สี่ของการเดินทาง                 อันเนอซ-ีวาล็องซ์-อาวิญง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวำล็องซ์ (VALENCE) (209 กม.) เมืองหลวงของจังหวัดโดรม จังหวัดที่ตั้งอยู่ในแคว้น 



 

 
 
 

 

โรนำลป์ ประเทศฝรั่งเศส…ชมเมืองวำล็องส์และถ่ำยรูปกับมหำวิหำรแห่งเมืองวำล็อง (CATHEDRAL SAINT 

APOLLINAIRE DE VALENCE)  มหำวิหำรในแบบโรมันคำทอลิก สร้ำงเพ่ืออุทิศให้แก่นักบุญถูกสร้ำงขึ้นปี 
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เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอำวิญง (AVIGNON) (128 กม.) เมืองยุคกลำงที่พระสันตะปำปำคลีเมนต์ที่ 5 แห่งโรม 

อพยพหนีควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองมำตั้งศูนย์กลำงทำงศำสนำขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 14 ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ำง

มำกทำงด้ำนศิลปะและบันเทิง 

น ำท่ำน เข้ำชมด้ำนในพระรำชวังของสันตะปำปำ (PALAIS DES PAPES) ที่สร้ำงขึ้นด้วยสถำปัตยกรรมแบบ

โกธิค และเคยเป็นที่ประทับขององค์พระสันตะปำปำถึง 10 พระองค์ ที่มีสถำนะเหมือนปรำสำทในยุคกลำง 

ถ่ำยรูปคู่กับสะพำนแซงค์เบเนเซ่ต์ (PONT SAINT-BÉNÉZET) สะพำนคอนกรีตที่เหลือไม่ถึงครึ่งที่ใช้ในกำรข้ำม

แม่น ้ำโรน ซึ่งขณะนี้ได้กลำยเป็นเครื่องหมำยกำรแบ่งแยกดินแดน ฝรั่งเศสกับคริสตจักรที่ไม่รำบรื่น ซึ่งเป็น

สะพำนที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจำกบทเพลง (ซูริเลอ ปองต์ดำ วิญง)…อิสระให้ท่ำนเดินเล่นในตัวเมืองริมทะเลสำบ

หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้ำพ้ืนเมืองตำมอัธยำศัย ….. 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สะพำนส่งน้ ำโรมัน ปงดูกำร์ (PONT DU GARD) เป็นสะพำนตั้งขวำงแม่น้ ำกำร์ดง ทำง

ตะวันตกของอำวิญงรำว 20 กิโลเมตร เป็นสะพำนส่งน้ ำโบรำณในยุคโรมันเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก GRAND HOTEL AVIGNON หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่ห้าของการเดินทาง    อาวิญง-ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ-หมู่บ้านกอร์ด-หมู่บ้านรูซียง-เอ็กซ์ ออง โพรวองส์  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลิล ซูร์ ลำ ซอร์จ (L’LSLE-SUR-LA-SORQUE) (31 กม.) เป็นหมู่บ้ำนที่ได้รับคัดเลือกให้

เป็นหนึ่งในหมู่บ้ำนที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส (LES PLUS BEAUX VILLANGE DE) 

น ำท่ำนชมเมืองๆ เล็กที่มีธำรน้ ำใสรำวกระจกไหลผ่ำนทั่วทั้งเมือง จนได้รับฉำยำว่ำ เวนิสแห่งโพรวองซ์  เมือง

แห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพรำะเป็นเมืองแห่งร้ำนแอนทีคมำกกว่ำ 300 ร้ำน ให้นักท่องเที่ยวเดินเลือกซ้ือของ 



 

 
 
 

 

เก่ำ และในช่วงวันอีสเตอร์ และวันที่ 15 สิงหำคมของทุกปี จะมีบรรดำนักสะสมของเก่ำเดินทำงมำจำกท่ัวโลก 

และร้ำนคำ้มำกว่ำ 500 ร้ำนทั่วโลก เดินทำงมำร่วมขำยของเก่ำ ณ เมืองนี้ด้วย อิสระทุกท่ำนเดินเล่นชมเมือง…. 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนกอร์ด (GORDES) (31 กม.) เมืองเก่ำแก่ที่มำกด้วยเสน่ห์น่ำหลงใหล แหล่งผลิตไวน์ที่

มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ลักษณะเมืองจะสร้ำงจำกยอดเขำและปลูกลดหลั่นกัน

มำตำมไหล่เขำ มีบ้ำนเรือนที่มีสถำปัตยกรรมที่สวยงำมและบรรยำกำศ

แบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์รอบนอกของหมู่บ้ำนนี้ เป็นที่ตั้งของ

หมู่บ้ำนหิน 6,000 ปี (LE VILLAGE DES BORIES) หมู่บ้ำนหินเก่ำแก่ที่

สร้ำงด้วยกำรน่ำหินมำวำงเรียงรำยโดยไม่ได้ใช้วัสดุเชื่อมใดๆ ควำมสวยงำม 

และควำมเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนแห่งนี้ท ำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนึ่ง

ในหมู่บ้ำนที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส”อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำแปรรูปจำกดอกลำเวนเดอร์ ทั้งขนม น้ ำหอม สบู่ 

ภำพวำดสวยงำม …. 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนรูซียง (ROUSSILLON) (13 กม.) 

หรือหมู่บ้ำนภูเขำแดง หมู่บ้ำนเล็กๆในเขตเมือง  

VAUCLUSE ส่วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ จุดเด่นที่

บ้ำนเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม สีแดง และน้ ำตำล โดยสีเหล่ำนี้

เป็นสีธรรมชำติเพรำะดินแถบนี้เป็นแร่ OCHRE ของแร่ธำตุ 

ชำวบ้ำนก็น ำมำก่อสร้ำงหรือทำสีของตัวบ้ำนจึงท ำให้หมู่บ้ำน

นี้มเีอกลักษณ์เฉพำะตัว มีสันสันสดใส จึงท ำให้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้ำนที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสอีกด้วย 

(LESPLUS BEAUX VILLANGE DE)…. 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ (AIX EN PROVENCE) (84 กม.) เมืองที่ขึ้นชื่อว่ำมีควำม
สวยงำมที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส.... 
น ำท่ำนเดินเล่นชมเมือง เพ่ือสัมผัสกับวิถีชีวิตของชำวโพรวองซ์กับผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ผัก และผลไม้สดๆ จำกไร่ 
ตลำดดอกไม้สด พร้อม ชมอำคำรบ้ำนเรือนสไตล์บำร็อคท่ีหรูหรำ ซึ่งอดีตเคยเป็นเมือง เก่ำแก่ในสมัยโรมัน ที่มี
ควำมรุ่งเรืองเป็นอย่ำงมำก ต่อมำมีกำร ปรับปรุง และมีกำรก่อสร้ำงอำคำรที่สวยงำมมำกข้ึน.... 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  



 

 
 
 

 

ที่พัก GRAND HOTEL DU ROI RENE AIX EN PROVENCE หรอืเทียบเท่ำ  

 

วันที่หกของการเดินทาง         เอ็กซ์ ออง โพรวองส์-คานส์-แซ็งปอล เดอ วองซ์-นีส 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองคำนส์ (CANNES) (151 กม.) เมืองชำยทะเลเล็กๆ ที่มีอำกำศอบอุ่นตลอดทั้งปีและ

เป็นเมืองที่ใช้สถำนที่ในกำรประกวดภำพยนตร์นำนำชำติที่โด่งดังไปทั้งโลก 

อิสระให้ท่ำนถ่ำยภำพ PALIS DES FESIVALS ตำมอัธยำศัย และผ่ำนชมวิว

ทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลำ กรัว เชต ย่ำนเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัย

ที่สุดในโลกซึ่งเรียงรำยไปด้วยต้นปำล์ม และร้ำนค้ำบูติกแบรนด์ต่ำงๆ 

มำกมำย อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย... 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแซ็งปอล เดอ  วองซ์ (SAINT PAUL DE VENCE) (28 

กม.) หมู่บ้ำนเล็กๆ ในยุคกลำงต้องอยู่บนเขำใกล้ ได้ขึน้ชื่อว่ำเป็นหมู่บ้ำนแห่ง

ศิลปะเพรำะในช่วงศตวรรษที่ 18- 19 เป็นที่รวมตัวของบรรดำศิลปิน  อำร์ตติสต่ำงๆ โดยเฉพำะที่จิตรกรชื่อดัง

แห่งฝรั่งเศส มำร์ก ชำกัล MARC  CHAGALL ได้มำพ ำนักช่วง 20 ปีหลังของชีวิต สร้ำงสรรค์ผลงำนออกแสดง

จนท ำให้ เซนต์ พอล เดอ วองซ์โด่งดัง ปัจจุบันเป็นหมู่บ้ำ ที่ศิลปินแขนงต่ำง ที่มีชื่อเสียงมำอำศัยเปิดร้ำน 

น ำเสนอผลงำนออกจ ำหน่ำยภำยในหมู่บ้ำนและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้ำนที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสอีกด้วย 

(LESPLUS BEAUX VILLANGE DE) อิสระให้ท่ำนเดินชมเมืองตำมอัธยำศัย…. 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนีส (NICE) (19 กม.) ประเทศฝรั่งเศส 

เมืองพักตำกอำกำศทำงตอนใต้ของฝรั่งเศสที่เรียกว่ำ เฟรนช์
ริเวียร่ำ มีชำยทะเลที่สวยงำม ซึ่งเริ่มกลำยมำเป็นสถำนตำก
อำกำศยอดนิยมของคนอังกฤษ และชำวยุโรปมำตั้งแต่สมัย
วิคทอเรีย ซึ่งจะมำนีสเพ่ือที่จะพักผ่อนหย่อนใจ ชำยหำด
ของนีสไม่ใช่หำดทรำยแต่จะเป็นหินก้อนเล็กๆ ซึ่งคือเสน่ห์
อีกอย่ำงหนึ่งของเมืองนีส … 



 

 
 
 

 

…ชมเมืองนีสในส่วนที่เป็นควำมสวยงำมของอำคำรบ้ำนเรือนที่ติดริมทะเลและผ่ำนชมถนนที่เรียกว่ำ พรอมเม

นำดเดซองแกลส์ฝั่งน้ ำสีครำมและเมืองรีสอร์ท ทีมีควำมแตกต่ำงในเรื่องค่ำครองชีพที่แพงจำกผู้คนที่มีก ำลังซื้อ

มำอำศัยที่เมืองนีส ด้วยอำกำศท่ีอบอุ่นจำกแสงอำทิตย์มำกเป็นพิเศษนั่นเอง 

ผู้รักกำรอำบแดดและถือเป็นแฟชั่นคนรวยที่ท ำอย่ำงไรให้สีผิวเป็นสีน้ ำตำล

หรอืเพ่ือเรือนร่ำงมีร่องรอยของเผำของแดริมทะเลนี่คือแฟชั่นค่ำนิยมของ

ชำวเมืองนีส  

 จำกนั้นอิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสมำสเซนำ (PLACE MASSENA) ตำมอัธยำศัย หรือเดินเล่นริมหำดบน

ถนนพรอมเมอนำร์ด เดส์ อังเกสล์ (PROMENADE DES ANGLAIS) เป็นถนนเลียบชำยหำดที่สวยงำมเหมำะกับ

กำรพักผ่อนหย่อนใจ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  

ที่พัก B4 HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง           นีส-เอส-มอนติคาร์โล-เจนัว 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

….จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมอนติคำร์โล (MONTE CARLO) 

(9 กม.) เมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ทำงตอนปลำยของ  ฝรั่งเศส …ระหว่ำง

ทำงน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเอส (EZE) (9 กม.) เมืองที่อยู่ริมชำยฝั่ง

ริเวียร่ำ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำง

ตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองแห่งน้ ำหอมซึ่งเป็นโรงงำนน้ ำหอมเก่ำแก่ชื่อ

ดังอย่ำง FRAGONNARD RIVIERA ให้ได้ชมกัน…น ำท่ำน ชมเมืองโมนำโค ที่ตั้งอยู่

ท่ำมกลำงท้องทะเลอันงดงำม ผ่ำนชมมหำวิหำรเซนต์นิโคลัส ที่สร้ำงขึ้นตั้งแต่ปี

ค.ศ. 1875 ที่เคยใช้จัดงำนพระรำชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้ำหญิงเกรซ เคลลี รำช

ธิดำแห่งโมนำโค  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Whole_Monaco.jpg


 

 
 
 

 

…จำกนั้นน ำท่ำนถ่ำยภำพกับปำเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปรำสำทท่ีประทับของเจ้ำชำยแห่งรัฐ 

อิสระให้ท่ำนชมวิวทิวทัศน์ที่ขนำบด้วยท่ำจอดเรือยอร์ชอันหรูหรำซึ่งแสดงถึงควำมมั่งคั่ง และร่ ำรวยของ

ดินแดนแห่งนี้ …. 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (181 กม.) เมืองศูนย์กลำงที่เรียกว่ำ เปียซซ่ำเดย์ เฟร์รำรี่ บริเวณท่ี

โคลัมบัสเคยอำศัยอยู่ตอนเด็กๆ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ที่พัก NH HOTEL GENOA CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่แปดของการเดินทาง           เจนัว-ปอร์โตฟิโน่-มิลาน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) (35 กม.) หมู่บ้ำนประมงเล็กๆในอิตำลี และเป็นรีสอร์ท

เมืองสวรรค์ส ำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวของอิตำเลี่ยน ริเวียร่ำ ล้อมรอบด้วย

ท่ำเรือเล็กๆที่อยู่ท่ำมกลำงเมืองท่ำของเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยๆมำกมำย…ชมท่ำเรือ

ยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิตริมทะเล ไม่ไกลจำกท่ำเรือนักท่ำนยังสำมำรถเท่ียวชม โบสถ์เซนต์

มำร์ติน (DIVO MARTINO) สร้ำงตั้งแต่คริสตศตวรรตที่ 11 เป็นโบสถ์ท่ีมีขนำดไม่

ใหญ่โตหำกเปี่ยมด้วยควำมเก๋แปลกตำไม่เหมือนที่ใด….ขึ้นชมป้อม CASTELLO 

BROWN ซึ่งเป็นทั้งปรำสำท และเคยใช้เป็นป้อมปรำกำรป้องกันข้ำศึกตั้งแต่สมัยค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบันเป็น

พิพิธภัณฑ์ และยังเป็นจุดชมวิวของเมืองแบบพำโนลำมำเห็นทั้งเมืองท่ำเรือและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้

ชัดเจน… 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลำน (MILAN)...จำกนั้นน ำท่ำน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลำน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของ

ยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรำ  *.*.*. พิเศษ!!  น ำท่ำนขึ้นลิฟท์ เพ่ือขึ้นชมบนหลังคำของมหำวิหำรดูโอ

โม  ให้ท่ำนได้ชมควำมสวยงำมของเมืองมิลำน *.*.*.และใช้เวลำในกำรสร้ำงนำนเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้ำง

ตั้งแต ่ปี ค.ศ.1386 และท่ีน่ำทึ่งของโบสถ์ ก็คือกำรตกแต่งประดับประดำที่เน้นควำมหรูหรำอย่ำงเต็มที่ 



 

 
 
 

 

โดยเฉพำะรูปปั้นรอบตัวอำคำร มีจ ำนวนกว่ำ 3,000 ชิ้น ขวำมือของโบสถ์มีอำคำรทรงกำกบำทหลังหนึ่ง และ

หลังคำมุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่ำ“อำเขต” สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมำนูเอลที่ 

2 ปฐมกษัตริย์ของอิตำลีในกำรรวมชำติ 

อิสระช้อปปิ้งภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ

มำนูเอล 2 ช้อปปิ้งอำเขตท่ีสวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่ำเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลำน 

เพรำะนอกจำกจะมีสินค้ำแบรนด์เนมรำคำแพงขำย

แล้ว ยังมีร้ำนกำแฟที่เรียกกันว่ำ ไซด ์วอล์ค คำเฟ่ 

สำมำรถนั่งจิบ คำปูชิโน นั่งดูหนุ่มสำว แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำทันสมัย ดังนั้นหำกท่ำนไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกิน

กำแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมควำมงดงำมของอำคำรหลังนี้ให้ได้ หรือหำกท่ำนยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็

สำมำรถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่ำน 

ช้อปปิ้งที่ข้ึนชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่ำงโบสถ์ดูโอโม่กับลำนกว้ำงแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำม

อัธยำศัย ... 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 

ที่พัก RADISSON BLU HOTEL MILAN หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง           มิลาน-ประเทศไทย 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเมืองมิลำน เพ่ือเดินทำงกลับสู่ประเทศไทย 

14.05 น.   ออกเดินทำงสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 

 

วันท่ีสิบของการเดินทาง                    ดูไบ - กรุงเทพ ฯ 

 05.55 น. (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภำพ…. 



 

 
 
 

 

อัตราค่าใช้จ่าย  

 

วันที่เดินทำง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 

พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไมม่ีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

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  ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือควำมเหมำะสม ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำมปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
 
อัตรานี้รวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น(ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร วันละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 
4. ค่ำห้องพักในโรงแรมที่ระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ  
5. ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
6. ค่ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  
1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ ของ
สถำนทูตง่ำยขึ้น 
2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำงบริษัทฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ำงนำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่ม
ออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำได้ (กรณีถ้ำมีค่ำใช้จ่ำยเกิดข้ึนท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่ำนั้น) 



 

 
 
 

 
3. ส ำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนักหรือศึกษำ
อยู่เท่ำนั้น  
4. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต่ ำกว่ำ 6 เดือน ผู้เดินทำง
ต้องไปยื่นค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำงบริษัทด้วย เนื่องจำกประวัติ
กำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวี
ซ่ำไม่ต่ ำกว่ำ 3 หน้ำ  
5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนั้นๆ และ
พำสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
7. ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)  
-ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,750,000 บำท (ตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์)  
-ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับคนไข้ใน จำกอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน
และกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศ / ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่ำนั้น) 
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดินทำงสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพ่ิมเติมกับทำงบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 
1.5 ล้ำนบำท]เท่ำนั้น 
8. ค่ำมัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดกำรเดินทำง  
9. ค่ำทิป 
10. ค่ำวีซ่ำ (เนื่องจำกยื่นผ่ำนตัวแทนกำรยื่นจึงต้องเสียค่ำบริกำรให้กับตัวแทนกำรยื่น) (หำกสถำนทูตได้ก ำหนดกำรยื่นวี 
ซ่ำเป็นคณะแล้ว ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมก ำหนดได้ กรณีถ้ำมีค่ำใช้จ่ำยเกิดข้ึนท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
เท่ำนั้น) 
11. ค่ำน้ ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่ำน 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมจัดท ำหนังสือเดินทำง , แจ้งเข้ำแจ้งออกส ำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงของไทย 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน้ ำหนักเกิน 
จำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว , ค่ำ
กระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น  
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องกำรใบก ำกับภำษ ี
4. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุในรำยกำร 



 

 
 
 

 
5. ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ  
6. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
7. ค่ำบริกำรพิเศษต่ำงๆ 
8. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนกำรเดินทำง  หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดย

เหตุจ ำเป็นทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้มำกกว่ำ 1 เดือนก่อนวันเดินทำงทุกกรณี เก็บค่ำบริกำรท่ำนละ 3,000 บำท 

- ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทำงทุกกรณี เก็บค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนตำมรำคำ
ทัวร์ (หมำยเหตุ – ผู้เดินทำงที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตำมท่ีทำงบริษัทระบุข้อควำม
บำงอย่ำงในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสำยกำรบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่ำงประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำยกำรบิน
และบริษัทต่ำงประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้วทำงบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพ่ิมเติมจำกทำงบริษัทฯอีกครั้งนึง) 



 

 
 
 

 

- กรณีผู้เดินทำงที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตำมที่ทำงสำยกำรบินให้ระบุข้อควำมตำมเงื่อนไข
สำยกำรบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสำยกำรบินและตัวแทนบริษัทที่ต่ำงประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำยกำรบินและ
บริษัทต่ำงประเทศ) ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว หรือค่ำต๋ัว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำกรณีท่ีท่ำนยื่นวีซ่ำแล้ว  

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำต
ให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือ
เดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำงหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ

ล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง  
- เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ี

ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะ
อำกำศและเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ…. 

- หลังจำกท่ีมีกำรจองทัวร์และได้ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทหรือช ำระ
โดยตรงกับทำงบริษัท ทำงบริษัทจะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือนไขต่ำงๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

-    นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบินก ำหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับ
ทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้ำสูญหำยหรือลืมไว้ระหว่ำงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
- กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำงบริษัท

ของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 30 ท่ำน( ผู้ใหญ่ )  
 



 

 
 
 

 
    และ/หรอื ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 30 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้     
    ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ถ้ำต้องกำร 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำ

จ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถำนฑูต เรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้
ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ 

- กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูต
ขอเอกสำรเพ่ิมเติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

- ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดุลพินิจของ
ทำงสถำนทูตฯเท่ำนั้น ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ี
ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะ
อำกำศ และเหตุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ ควำมปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ลูกค้ำที่เคยเดินทำงแล้วมีควำมประพฤติไม่น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคน
ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน เอำแต่ใจตนเอง หรือถือว่ำมำ
กลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนควำมวุ่นวำนในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือควำมสุขของผู้เดินทำงเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิดอันตรำย / เพื่อควำมปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อนจอง
ทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกรำบขออภัยท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน 



 

 
 
 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) 
- ท่ำนที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยันว่ำทัวร์นั้นๆ  
- ยืนยันกำรเดินทำงหำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยนั้นได้ 
- ใน 1 วัน คนขับรถจะท ำงำนและพักผ่อนระหว่ำงขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงำน 08.00 น. ต้องจบงำนภำยใน  

20.00 น. หำกมีกำรเสียเวลำระหว่ำงวันทุกกรณีโปรแกรมอำจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว
หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

- หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวกในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของ
ท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อควำมซึ่งถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทำง 
ทำงบริษัทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพ่ือควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง 

ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พัก ยำนพำหนะ,  อันเนื่องจำกอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อัคคีภัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง, กำรผันผวนของอัตรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอักครำชฑูต รวมถึงผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน

ประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำย

รวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษัทฯ มีควำมคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตำม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทำง ไม่ปฎิบัติตำมกฎระเบียบ

ด้ำนกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพ้ืนที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพ่ือกำรเดินทำง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพ่ือควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้กำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษัท เป็นผู้น ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้” 



 

 
 
 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันท าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS Contact (สาทรซิตี้) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา

ได้ 

•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่า Fast Track เพิ่มเติมอีก ท่านละ 2,600 บาท 

 

หมำยเหตุ: กำรยื่นวีซ่ำแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท ำกำรยื่นวีซ่ำ ประเภทหมู่คณะ เท่ำนั้น โดยกำรยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมี

จ ำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทำงศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก ำหนดวันยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ถ้ำหำกผู้เดินทำงไม่สำมำรถไปยื่นวีซ่ำในวันที่ก ำหนด

ได้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม (Premium) ดังนี้ 

 

1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่

น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสือเดินทำงจะต้องไม่ช ำรุด(หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำร

ยื่นวีซ่ำด้วย)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด กว้ำง 1.5 x สูง 2 นิ้ว 

จ ำนวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 

ห้ำมสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 

รูปไม่เลอะหมึก) (ควำมยำวของหน้ำกรุณำวัดจำกศีรษะ

ด้ำนบนถึงข้ำงประมำณ 3ซม.) 

3. หลักฐำนกำรเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทำง ย้อนหลัง 3 

เดือน (รบกวนลูกค้ำท ำรำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่ำ 

และหำกบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่ำนั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง (บุคคลที่สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสำยเลือดเดียวกัน 



 

 
 
 

  

หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนั้น) 

3.2.1. ต้องท ำเป็นหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่ำใช้จ่ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ เช่น ส ำเนำทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน

บ้ำน 

**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน บัญชีฝำกประจ ำ และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลักฐำนกำรท ำงำน  

- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ(พค.0403) 

- เป็นพนักงำน หนังสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถำนทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองกำรเรียนที่ออกจำกสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถำนทูตที่ยื่น) 

5. เอกสำรส่วนตัว 

- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

- บัตรประชำชน 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร (ถ้ำมี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยมำรดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ

ให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยบิดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 



 

 
 
 

 

กับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและ

มำรดำ 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจปกครอง

บุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดำหรือมำรดำไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท ำจดหมำยชี้แจงว่ำท ำไมไม่มี passport *** 

- กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กับบุตรที่สถำนทูตด้วย 

ทั้งสองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำนั้น) 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค ำร้องขอวีซ่ำเท่ำนั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 
 

 


