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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินมาเพลซ่า มิลาน (อิตาลี)  
21.00 น. พร้อมคณะทีสนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย เจ้าหน้าท่ีคอย

อํานวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกั
ผู้โดยสารขาออก 

 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตัิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุวิสยัอ่ืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินค่าใช้จ่าย
ตา่ง ๆ ท่ีชําระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมี
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะ
เป็นสิง่ท่ีทางบริษัท ฯ มอิาจรับผดิชอบได้ 

วันที่ 2 นครมิลาน - ดโูอโม่ - แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล - นีซ - ริเวียร่าแห่ง
ฝร่ังเศส 

 

00.40 น. ออกเดนิทางสูน่ครมลิาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG940    
07.35 น. ถึงสนามบนิมาเพลซ่า มลิาน ผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว รถโค้ชนํา

คณะเข้าสูใ่จกลางเมืองมลิาน เมืองแห่งแฟชัน่ท่ีสําคญัเมืองหนึ่งของโลก ชมดโูอโม ่ ซึ่ง
เป็นมหาวหิารท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของยโุรปและอนัดบัส่ีของโลก สร้างขึน้ตาม
สไตล์โกธิค มีหลงัคายอดเรียวแหลม จํานวน 135 ยอด และมีรูปปัน้หินอ่อนจากทกุยคุ
ทกุสมยักวา่ 3,200 ชิน้ในยคุรุ่งเรืองสดุขีด ซึ่งนบัเป็นสิง่บง่บอกให้เห็นถึงความแปลก
แยกระหวา่งเมืองมลิานกบัเมืองอ่ืนๆ ของอิตาลี นอกจากนีม้ลิานยงัได้ช่ือวา่มีสถานท่ี
สําคญัระดบัสดุยอดของโลกอนัได้แก่อาคารแกลลอเรียวคิเตอร์ เอ็มมานเูอ็ล ซึ่งเป็นห้าง
อนัเก่าแก่ ศนูย์รวมสนิค้าแบรนด์เนมอนัทนัสมยั “โรงละครสกาล่า” โรงละครโอเปร่าบน
จตัรัุสเดลลา สกาลา บนัทึกภาพกับรูปปัน้ของศลิปินเอกลีโอนาโด ดาวนิชี อิสระให้ท่าน
ได้สํารวจสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัของอิตาลีตามอธัยาศยั 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
13.00 น. ออกเดนิทางมุง่ลงใต้เลาะเลียบเมืองริมทะเลเมดเิตอร์เรเนียนท่ีมีชายหาดริเวียร่าท่ีโดง่

ดงั เป็นทัง้เมืองตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลีและทางใต้ของฝร่ังเศส ผา่นเขต
เมืองท่ีมีการปกครองตนเอง อาทิ ซานเรโม, โมนาโก จนเข้าสูเ่มืองนีซ (Nice) มีความ
ใหญ่เป็นอนัดบัห้าของประเทศฝร่ังเศสในแคว้นท่ีช่ือวา่ โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์ 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริมฝ่ังทะเลเมดเิตอร์เรเนียน มีชายหาดหินท่ีสวยงาม 
เตม็ไปด้วยนกัท่องเท่ียวท่ีจะมาเดนิกันอยู่ท่ีถนนเรียบชายหาด ลา-พรอมมนิาด-เด-ซอง
เกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมืองเก่า จดัได้วา่เป็นเมืองท่ีน่าเดนิชม
บรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็นอย่างยิ่ง 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Chinese  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL NOVOTEL NICE CENTRE 4*  หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที่ 3 เที่ยวเมืองคานส์ - กราซ - โรงงานนํา้หอม - นีซ - มองตกิาโล  
(รัฐโมนาโก) 

 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.30 น. พาท่านเท่ียวชมเมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนงันานาชาตท่ีิจดัขึน้ประมาณเดือน

พฤษภาคมของทกุปี หากใครท่ีคลัง่ไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไมไ่ด้ท่ีกบัการวดัรอยมือ
ดาราคนโปรดท่ีหน้า ปาเล ่ เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ท่ีเหลา่ดาราช่ือดงั

 



            

EUR36C_FRANCH RIVIERA 8 DAYS (Apr - Oct, 2016)                 3/8 
 

ทัง้หลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นท่ีระลกึ เมืองคานส์ ยงัเตม็ไปด้วยโรงแรมหรูหราริม
ชายหาดริเวียร่าและถนนท่ีทอดยาวริมชายหาดท่ีเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ ลาโพรมานาด เดอ 
ลา ครัวเซท (La Promenade de la Croisette) นอกจากนีย้งัมีท่าจอดเรือยอร์ชลํา
งามๆของบรรดามหาเศรษฐีทัง้หลายด้วย จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองกราซ (Grasse) เพ่ือให้
ท่านได้เข้าชมโรงงานผลตินํา้หอม ท่ีก่อตัง้ขึน้มาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 16 ชม
กระบวนการผลตินํา้หอมด้วยการสกัดและการกลัน่ ตลอดจนห้องจดันิทรรศการแสดง
ประวตัคิวามเป็นมาของการผลตินํา้หอมและคอลเลก็ชั่นขวดนํา้หอมต่าง ๆ อย่าง
มากมาย เมืองกราซ (Grasse) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกนํา้หอม” การ
ผลตินํา้หอมทัง้หลายสว่นใหญ่เร่ิมต้นท่ีน่ี โรงงานผลิตนํา้หอมท่ีมีประวตัศิาสตร์ยาวนาน 
เปิดให้ท่านได้ชมเร่ืองราวและขัน้ตอนการผลติ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  
13.00 น. ออกเดนิทางสูรั่ฐโมนาโก หรือไมอาม่ีแห่งทะเลเมดเิตอร์เรเนียน หลงัจากการ

เปล่ียนแปลงกฎหมายทําให้เมืองมองตกิาโล (Monte-CarLo) กลายเป็นเมืองหลวงแห่ง
การพนนัของยโุรปซึ่งเศรษฐีนิยมมาเท่ียวกนั เท่ียวชมโมนาโค เมืองท่ีตัง้อยู่ท่ามกลาง
ท้องทะเลสวย, หมูต่กึระฟ้าและทิวเขาอนังดงาม เข้าสู่มหาวหิารท่ีเคยใช้จดังานพระราช
พธีิอภิเษกสมรสของ เจ้าหญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรีผู้สงูศกัดิท่ี์ชีวติเปรียบเสมือน
เทพนิยายจากหญิงสาวธรรมดาท่ีโชคชะตาพลกิผนัให้เป็นเจ้าหญิงในพระราชวงั วนันี ้
เธอเป็นตํานานท่ีไมใ่ช่เพียงเจ้าหญิงผู้เลอโฉม แตเ่ธอนําพาช่ือเสียงให้โมนาโคเป็นท่ีรู้จกั
ด้านสาธารณะประโยชน์องค์กรการกศุลต่างๆมากมาย แล้วไปถ่ายรูปกบั ปาเล เดอ 
แปรงซ์  (Palais De Princes) ปราสาทท่ีประทบัของเจ้าชายแห่งรัฐสร้างขึน้บนสว่นท่ี
เป็น เดอะร็อก ท่ามกลางทิวทศัน์อนังดงาม แล้วไปชมววิทิวทศัน์ท่ีขนาบด้วยท่าเรือสอง
แห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอร์ชอนัหรูหราแสดงถึง
ความมัง่คัง่และร่ํารวยของดนิแดนแห่งนี ้

 

 

18.30 น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL NOVOTEL NICE CENTRE 4*  หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที่ 4 นีซ - เอ็กซองโพรวองซ์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - อาวีญง  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเอ็กซองโพรวองซ์ (Aix-en-Provence) ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึง

เมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์เป็นศนูย์กลางของอํานาจ ปัจจบุนัเป็นเมืองมหาวทิยาลยั
ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศฝร่ังเศสท่ีมีความเก่าแก่ถึง 600 ปี ถนนมริาโบ (le cour 
Mirabeau) เป็นท่ีตัง้ของร้านค้าหรูและร้านกาแฟสไตล์ฝร่ังเศส เมืองนีโ้ดง่ดงัจาก
ภาพวาดภเูขาแซงก์ วกิตวัร์ (Saint Victoire) ท่ีมีช่ือเสียงในด้านความงดงามของภมูิ
ทศัน์ ผลงานของศลิปินช่ือก้องโลก ปอล เซซาน (Paul Cézanne) ท่ีมีถิ่นกําเนิดในเมือง
นี ้

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
13.30 น. นําท่านเท่ียวชมเมืองเลโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux de Provence) เมืองโบราณท่ีตัง้อยู่

บนภเูขาสงูซึ่งปัจจบุนัยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของบ้านเรือน ชมุชน ตลอดจนศลิปะและ
วฒันธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นหมูบ้่านท่ีได้รับคดัเลือกให้เป็น “หน่ึงใน
หมูบ้่านท่ีสวยท่ีสดุในฝร่ังเศส” เข้าสูเ่มืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวตัศิาสตร์ริม
แมนํ่า้โรน (Rhône) และเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัของพระสนัตะปาปา (Palais des 
Papes) ท่ีได้ย้ายท่ีพํานกัมาท่ีน่ีในระหว่างปี ค.ศ.1309-1423 เมืองศนูย์กลางทาง
การค้า, ศาสนา, ศลิปวฒันธรรมท่ีสําคญัของแคว้น นอกจากนีย้งัมีสะพานท่ีมีช่ือเสียง
คือเซนต์เบเนเซ่ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ สะพานแห่งเมืองอาวีญง (Pont d’ Avignon) 
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สร้างเม่ือปี ค.ศ.1177 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL NOVOTEL AVIGNON CENTRE 4* หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วันที่ 5 อาวีญง - น่ังรถไฟ TGV - ปารีส (ฝร่ังเศส) - เที่ยวชมมหานครปารีส - 
ล่องเรือบาโตมูช 

 

07.00 น รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.57 น. ออกเดนิทางโดยรถไฟ TGV จากอาวีญงเพ่ือเดนิทางสูม่หานครปารีส   
12.44 น. ถึงกรุงปารีส รถโค้ชท้องถิ่นนําท่านเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  
13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai  
14.30 น. เท่ียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้นําของโลก ผา่นโบสถ์แองวาลีดส์อนั

งามสง่า, ถ่ายภาพหอไอเฟลเป็นท่ีระลกึจากมมุกว้างท่ีเป็นจดุท่ีสวยท่ีสดุ ประตชูยั (Arc 
de Triomphe) สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะของนโปเลียน. ถนนชองป์เซลเิช่ 
(Champs-Elysees) เป็นถนนสายสําคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตาน
สองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้นํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํา้พ ุภตัตาคารชัน้เลศิ ร้านกาแฟ 
โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสนัตลอด24ชัว่โมง จนได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสดุในโลก. จตรัุส
คองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ใกล้กนัเป็นสวนตยุเลอลีส์ สวนแบบ
ฝร่ังเศสท่ีออกแบบไว้อย่างงดงาม 

 

 

 นําคณะลอ่งเรือแมนํ่า้แซนน์ (Bateaux Mouches) ชมสถานท่ีสําคญัคูบ้่านคูเ่มือง สอง
ฝ่ังของแมนํ่า้แซนน์ โบราณสถานและอาคารท่ีเก่าแก่ สร้างด้วยศลิปะแบบเรอเนสซองส์
ควรคา่แก่การอนรัุกษ์ มหานครปารีส ได้รับการกล่าวขานวา่เป็นพิพธิภณัฑ์ท่ีมีชีวติ 

 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Local  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT PARIS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
 

วันที่ 6 พระราชวังแวร์ซายส์ - อิสระช้อปป้ิง  
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.30 น. ออกเดนิทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจดุ

ศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 ก.ม. บางสว่นของ
พระราชวงัได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว เข้าชมความงามของพระราชวงัภายในห้อง
ตา่ง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพ  ไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์
ออฟมลิเลอร์ อลงัการและหรูหราท่ีสดุแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์บรูก์บอ
งแห่งฝร่ังเศส แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย
ช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงามลํา้คา่ท่ีสดุแห่ง
หน่ึงของโลก  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  
บา่ย อิสระให้ท่านช้อปปิง้สนิค้าอาทิ นํา้หอม เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองสําอาง ท่ีร้าน Duty Free 

Shop ท่ีมีสว่นลดพเิศษให้เฉพาะนกัท่องเท่ียวเท่านัน้ และสนิค้าแบรนด์เนมช่ือดงัของ
ฝร่ังเศสในห้างสรรพสนิค้า Galleries Lafayette 

 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร Thai  
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT PARIS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

ในระดบัเดียวกนั 
 

วันที่ 7 สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดนิทางกลับกรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
09.00 น. นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิชาร์ลเดอโกล เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้

ท่านได้ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
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13.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG 931  
วันที่ 8  เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
05.55 น. การบนิไทยนําท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 (หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดนิทางเท่านัน้) 

กําหนดวันเดนิทาง 
เดือนเมษายน - เดือนตลุาคม 2559 (ยกเว้นสงกรานต์) 

1-8 เม.ย. 59 22-29 เม.ย. 59 29 เม.ย.-6 พ.ค. 59 6-13 พ.ค. 59 
13-20 พ.ค. 59 20-27 พ.ค. 59 27 พ.ค.-3 ม.ิย. 59 3-10 ม.ิย. 59 
10-17 ม.ิย. 59 17-24 ม.ิย. 59 24 ม.ิย.-1 ก.ค. 59 1-8 ก.ค. 59 
8-15 ก.ค. 59 15-22 ก.ค. 59 22-29 ก.ค. 59 29 ก.ค.-5 ส.ค. 59 
5-12 ส.ค. 59 12-19 ส.ค. 59 19-26 ส.ค. 59 26 ส.ค.-2 ก.ย. 59 
2-9 ก.ย. 59 9-16 ก.ย. 59 16-23 ก.ย. 59 23-30 ก.ย. 59 

30 ก.ย.-7 ต.ค. 59 7-14 ต.ค. 59 14-21 ต.ค. 59 21-28 ต.ค. 59 
28 ต.ค.-4 พ.ย. 59    

คา่ทวัร์ตอ่ท่าน : เดนิทางเดือนเมษายน - เดือนตลุาคม 2559 (ยกเว้นสงกรานต์) 
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดนิทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพิม่ ท่านละ 
 ในกรณีไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋ผู้ใหญ่ ราคาตอ่ท่าน 
 ในกรณีไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋เดก็ ราคาตอ่ท่าน 

95,000.- 
86,000.- 
76,000.- 
10,000.- 

-39,000.- 
-32,500.- 

กําหนดวันเดนิทาง / สงกรานต์ 
8 - 15 เมษายน 2559 11 - 18 เมษายน 2559 

คา่ทวัร์ตอ่ท่าน : เดนิทางวันที่ 8-15 เมษายน 2559 / 11-18 เมษายน 2559 
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดนิทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียวเพิม่ ท่านละ 
 ในกรณีไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋ผู้ใหญ่ ราคาตอ่ท่าน 
 ในกรณีไมใ่ช้ตัว๋กรุ๊ป หกัคา่ตัว๋เดก็ ราคาตอ่ท่าน 

100,000.- 
90,000.- 
80,000.- 
10,000.- 

-43,000.- 
-35,500.- 

คา่ทวัร์รวม :  
  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของนํา้มนัเชือ้เพลงิแล้ว ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

 คา่พาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าปงต์ดกูาร์ / คา่เรือลอ่งแมนํ่า้แซนน์ / คา่เช้าชมพระราชวงัแวร์ซายน์  / คา่ตัว๋รถไฟชัน้ 2 ของ TGV อาวีญง - 

ปารีส   
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดู

รายละเอียดแนบท้ายในหวัข้อ  “โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)” 
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าฝร่ังเศส (เชงเก้น) 
 คา่บริการนําทัวร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์นําเท่ียว และคอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER 

PLAN คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุสําหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ี
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ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไม่รวม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พเิศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทางกับ Instyle Travel เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดนิทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และ

ชาํระเงนิมัดจาํล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมดัจําดงักลา่วจะ
เป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาชําระคา่ทัวร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไมชํ่าระเงิน
สว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์สําหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีด่ืมสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทัวร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หัวหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 • ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจําทัง้หมด 
 • ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจํา 20,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจํา 30,000 บาท/ท่าน 
 • ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดนิทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
 • ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่านสามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่า

ได้ทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซ่า และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ใน
เง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด 
ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะได้รับการพิจารณา
อนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบ
กรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต่ํากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
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เหตจํุาเป็นสดุวสิยัดงันี ้การล่าช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ โดย
สทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global 
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวามรับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และ
จะไมคื่นเงินคา่ทัวร์ท่ีท่านชําระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถทําได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ชําระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้
เดนิทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะชําระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 การเปล่ียนแปลงของสายการบนิใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไมไ่ด้ห้องตดิกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูต่ํิา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อ่าง
อาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ทําการ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็น
ผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ชําระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อน
ชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลง
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ได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงนิคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 สําหรับนํา้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางนํา้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

 สําหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้นําขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีนํา้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ นํา้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมรั่บภาระความรับผดิชอบ
คา่ใช้จ่ายในนํา้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบ
ตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดท่ีชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วันทาํการ 
(ในการย่ืนคําร้องขอวีซ่าขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนท่ีศนูย์ย่ืนคําร้องวีซ่าฝร่ังเศสด้วยตนเอง) 

 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไมว่า่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ประเทศเชง
เก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องนําไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซ่า 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดํา และห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สําเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตํุาแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบับริษัทนี ้ และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดนิทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางาน
ตามปกตหิลงัครบกําหนดลา และสลิปเงนิเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน 

 สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ต้องเป็นบัญชีที่มีเลขที่เล่มของสมุดบัญชีเงนิฝาก
ทุกหน้า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะนํามาย่ืนขอวีซ่าไม่มีเลขที่เล่มของ
สมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มท่ีมี
การเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่าง
ไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภู่มลํิาเนา ในกรณีท่ีเดนิทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางให้กบัผู้เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบช่ืุอผู้เดนิทางและ
เหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
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 กรณีท่ีเดก็อายต่ํุากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยท่ีบดิา, มารดา จะต้องไป
ย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีวา่การอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกัน 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวีซ่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซ่าได้ 

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


