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***จดุเด่นน่าสนใจ*** 
 

 หอ้งพกับนเรือทุกหอ้งเป็นหอ้งพกัแบบมีระเบียบหรือ Balcony Room 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินอิมิเรทแอร์ เคร่ืองบินล าใหญ่ 
 น าท่านชมโชว ์ระบ าฟลามิงโก ศิลปะระบ าสเปน การแสดงท่ีข้ึนช่ือลือชาไปทัว่โลก ใจสนุกสนาน 
 ล่องเรือกอนโดล่าเวนิช มผสักบับรรยากาศอนัแสนโรแมนติกท่ีเป็นมนตเ์สน่ห์แห่งเวนิส  
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วนัที่หน่ึง/11 ก.ค                                 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                  -/-/เย็น 

22.00 น.  พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการเอมิเรตส์ ช้ัน 4  
 แถว T ประตู 9  ป้ายต้อนรับ MSC FANTASTIC พร้อมเจ้าหน้าที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ 

วนัทีส่อง/12 ก.ค                                 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ดูไบ – บาเซโลน่า                  -/-/เย็น 

01.35 น.   คณะออกเดินทางสู่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 01.35-04.45  
04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบเพื่อท าการรอเปล่ียนเคร่ือง 
01.35 น.   คณะออกเดินทางสู่เมืองบาเซโลน่าโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 185 08.15-13.25  
13.25 น.  ถึงสนามบินเมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและประทบัตราวซ่ีาแลว้  
  จากนั้นน าท่านชม กรุงบาร์เซโลน่า เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2ของประเทศสเปนและเป็นท่าเรือส าคญัท่ีสุดใน

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองท่ีโดดเด่นไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัสวยงามของยคุเรเนอซองส์ โดยเฉพาะ
ผลงาน ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อนัโตนิโอ เกาดิ (Antonio Gaudi) แวะถ่ายรูปกบั Montjuïc เป็นเนิน
เขาในบาร์เซโลน่าท่ีมีทศันียภาพอนังดงาม ทางดา้นตะวนัออกของเนินเขายงัมีหนา้ผาสูงชนัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น
ดัง่ก าแพงเมือง ส่วนดา้นบนนั้นเป็นท่ีตั้งของป้อมปราการ ซ่ึงแต่เดิมนั้นถูกสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี
ส าหรับจดันิทรรศการต่าง ๆ และปัจจุบนัมนัไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์กของบาร์เซโลน่าท่ีทุกคน
จะตอ้งแวะมาภาพคู่กบัมนัดว้ย นอกจากน้ี Montjuïc ยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับการจดัการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิกในปี ค.ศ. 1992 ดว้ย ผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆอาทิ ศาลาวา่การเมืองบาร์เซโลน่า, ผา่นชมพิพิธภณัฑ์ 
Casa Batllo จุดเด่นอยูท่ี่ดา้นนอกอาคารซ่ึงมีการตกแต่งอยา่งสวยงาม ทั้งการวาดลวดลายและรูปแบบของ
ระเบียงดูท่ีคลา้ยกบัปราสาทในเทพนิยาย จากนั้นน าท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) 
ถือเป็นถนนช่ือดงัของเมืองบาร์เซโลน่า นอกจากจะสะอาดสะอา้นและมีตน้ไมค้อยสร้างความร่มร่ืนให้
ตลอดทางแลว้ ยงัมีร้านคา้มากมาย โดยท่ีปลายสุดของถนนสายน้ีเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียค์ริสโตเฟอร์ 
โคลมับสั Christopher Columbus ผูค้น้พบทวปีอเมริกาในปี ค.ศ. 1492, ผา่นชมอาคาร Casa Mila ถูกสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานช้ินสุดทา้ยของ อนัตอนี เกาดี จุดเด่นอยูท่ี่ตวัอาคารภายนอกซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยกบัถ ้าท่ีถูกเจาะใหเ้ป็นห้องหบัต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตอนกลางคืน แสงไฟท่ีเล็ดลอดออกทาง
กระจกหนา้ต่างยงัท าให้อาคารหลงัน้ีดูสวยคลาสสิค, 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตราคาร อาหารท้องถิ่น 
พเิศษ!!!  น าท่านชมโชว ์ ระบ าฟลามิงโก ศิลปะระบ าสเปน หน่ึงในการแสดงท่ีข้ึนช่ือลือชาไปทัว่โลก ทั้งท่วงท่าการ

ร่ายร าประกอบเสียงดนตรีท่ีเร้าใจสนุกสนาน 
   เขา้สู่พกัท่ีโรงแรม ระดบั 4 ดาว  



 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม/13 ก.ค                                                          บาเซโลน่า   เช้า /กลางวนั/เยน็ 

เชา้        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เช็คเอ้าท์ 
  น าท่านเขา้ชมภายใน โบสถซ์ากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิสญัลกัษณ์ของเมือง 

โดยฝีมือการออกแบบของ อนัตอนี เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลนั เป็นผลงานท่ีเรียกวา่ โมเดิร์นนิสโม เป็น
งานศิลปะเฉพาะถ่ินและเป็นอาร์ตนูโวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเร่ิมสร้างตั้งแต่ปี 1882 แมก้ระทั้งจนถึง
ปัจจุบนัก็ยงัสร้างไม่แลว้เสร๊จ ถึงกระนั้นองคก์ารยเูนสโก ้ก็ไดจ้ดัใหเ้ป็นมรดกโลก โดยมหาวหิารมีลกัษณะ
สถาปัตยกรรมโดดเด่นแปลกตาไม่เหมือนท่ีใดในโลก น าท่านเขา้ชม ปาร์ค กูเอล (Parque Quell) 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีโชวผ์ลงานอนัโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมของอนัตอนี เกาดี ส่ิงปลูกสร้าง
ต่างๆ ท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยความร่มร่ืนของตน้ไม ้ดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบ้ืองท่ีเนน้รูปทรง
ธรรมชาติในสีสันท่ีตดักนั ดูโดดเด่น แปลกตา และเป็นเอกลกัษณ์อยา่งมาก ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

11.00 น.  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อท าการเช็คอินเรือส าราญ 
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
บ่าย  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ค ่า   รับประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
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   พกับนเรือส าราญ MSC FANTASTIC  

 
 
วนัทีส่ี่/14 ก.ค                                                      ฝร่ังเศส – อายคัโซ่ เช้า /กลางวนั/เยน็ 

เช้า       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในเรือ 
  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
     เรือจะเทียบท่า จอดท่ีท่านเรือ Ajaccio ตั้งแต่เวลา 12.00-19.00 
  เชิญอิสระพกัผอ่นบนเรือตามอธัยาศยั หรือลงเรือเดินเล่นชมเมืองไดต้ามอิสระ 
      หรือเลือกซ้ือทวัร์กบัเรือไดใ้นราคาพิเศษ 
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แนะน า 

 
ค ่า   รับประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
   พกับนเรือส าราญ MSC FANTASTIC 

 
 
 

วนัที่ห้า/15 ก.ค                                                    อิตาลี – เนเป้ิล เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เช้า       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในเรือ 
  เชิญอิสระพกัผอ่นบนเรือตามอธัยาศยั 
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  เรือจะเทียบท่า จอดท่ีท่านเรือ NAPLES ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 
บ่าย  เชิญอิสระพกัผอ่นบนเรือตามอธัยาศยั หรือลงเรือเดินเล่นชมเมืองไดต้ามอิสระ 
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       หรือเลือกซ้ือทวัร์กบัเรือ MSC ไดใ้นราคาพิเศษ 
แนะน า 

 
ค ่า   รับประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
   พกับนเรือส าราญ MSC FANTASTIC 

 
วนัที่หก/16 ก.ค                                                    อิตาลี- ลา สเปเซีย เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เช้า       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในเรือ 
  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
   เรือจะเทียบท่า จอดท่ีท่าเรือ LA SPEZIA ตั้งแต่เวลา 12.00-23.59 
บ่าย  เชิญอิสระพกัผอ่นบนเรือตามอธัยาศยัหรือลงเรือเดินเล่นชมเมืองไดต้ามอิสระ 
        หรือเลือกซ้ือทวัร์กบัเรือไดใ้นราคาพิเศษ 
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แนะน า

 
ค ่า   รับประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
   พกับนเรือส าราญ MSC FANTASTIC 

 
 
วนัทีเ่จ็ด/17 ก.ค                                                    อิตาลี-เจนวั – มิลาน – เวนิส เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เช้า       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในเรือ – เช็คเอา้ทอ์อกจากเรือ 
08.00 น.  เรือเทียบท่าจอดท่ีท่าเรือเจนวั 
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09.00 น.  น าท่านเดินทางโดยรถบสัสู่ เมืองมิลาน (Milan) 143 KM เมืองท่ีเรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของ
โลก  น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ี
ผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอม็มานูเอลที ่
2 (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัวา่เป็นชอ้ปปิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน 
ใกลก้นัมีอนุสาวรียข์องกษตัริยว์คิเตอร์ เอม็มานูเอล ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียข์องอจัฉริยะบุคคลของโลกศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วนิซ่ี ท่ีอยู่
ในบริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัราคารอาหารจีน 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส (Venice Mestre) 279 KM ฝ่ังแผน่ดินใหญ่  เมืองหลวงของแควน้เวเนโต 

ซ่ึงถูกสร้างข้ึนจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย อนัเป็นส่วนหน่ึง
ของทะเลเอเดรียติกทางภาคเหนือของอิตาลี เมืองท่าโบราณ และใชค้ลองในการเดินทางเป็นหลกั 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
   เขา้สู่พกัท่ีโรงแรม ระดบั 4 ดาว 

วนัทีแ่ปด/18 ก.ค                                   อิตาลี-เกาะเวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-ดูไบ เช้า/กลางวนั/เยน็ 

เช้า       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม – เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 



 

9 
 

น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต ้(Tronchetto) เพื่อล่องเรือผา่นชมอาคารสถาปัตยกรรมอนังดงาม
ของทั้งสองฝ่ัง สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดย
ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มีสมญานามวา่เป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 
เกาะและมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ข้ึนฝ่ัง ณ บริเวณซานมาร์โค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส จากนั้นน า
ท่านเดินชมความงามของเกาะ ผา่นสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมีเร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เม่ือ
นกัโทษท่ีเดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดมี้โอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นคร้ังสุดทา้ย
ระหวา่งเดินผา่นช่องหนา้ต่างท่ีสะพานน้ี  ซ่ึงเช่ือมต่อกบัวงัดอดจ ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานท่ีพ านกั
ของเจา้ผูค้รองนครเวนิส ในอดีต ซ่ึงนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผา่นสะพานน้ีมาเเลว้คือ คาสโนวา่นัน่เอง น า
ท่านถ่ายรูปบริเวณ จตุัรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกล่าวไวว้า่ “เป็นหอ้งนัง่เล่นท่ีสวย
ท่ีสุดในยโุรป” จตุัรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทั้งโบสถซ์านมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมี
โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์  

พิเศษ!!!  ล่องเรือกอนโดลา เวนิช มผสักบับรรยากาศอนัแสนโรแมนติกท่ีเป็นมนตเ์สน่ห์แห่งเวนิส โดย การล่องเรือ
กอนโดล่า เพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่งนครเวนิส สู่แกรนดค์าแนล (ใชเ้วลาประมาณ 15-30 นาที) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ (สปาเกตตีห้มึกด า) อาหารพืน้เมือง 
12.00 น.   น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเวนิส 
15.55 น.   คณะออกเดินทางสู่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 136 15.55-23.55  
23.55 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบเพื่อท าการรอเปล่ียนเคร่ืองกลบัสู่ประเทศไทย 

 
วนัทีเ่ก้า/19 ก.ค                                                ดูไบ-กรุงเทพฯ เช้า/กลางวนั/เยน็ 

03.40 น.   คณะออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 340 03.40-13.10  
13.10 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ... โดยสวสัดิภาพ   

************************************ 
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ก าหนดการเดินทาง 
คณะ 20 ท่าน 

ระดับทีพ่กั พกัคู่/บาท/ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่/บาท/ท่าน 

11-19 ก.ค 59 
เรือ MSC FANTASTIC 13-17 ก.ค  4 คืน 59,900 20,000 

โรงแรม4 ดาว 2 คืน + ทวัร์และรถรับส่ง  33,000 6,000 
*หมายเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทางหรือของสมณาคุณแจก 
 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไปกลบั โดยสารการบินการบินอิมิเรท ชั้นประหยดั รวมค่าภาษีสนามบิน  

 โรงแรม 2  คืน ระดบั 4 ดาว  / เรือส าราญ MSC FANTASTIC 4 คืน ห้องพกัมีระเบียง ตามท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ และค่ารถโคช้ แอร์ ในการน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าวซ่ีาประเทศเชงเกน้ท ์

 

อตัราน้ีไม่รวม  

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

  ค่าทวัร์ซ้ือเพิ่ม Optional Tour วนัท่ี 14-16 ก.ค 

  ค่าเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในโรงแรมและร้านอาหาร 

  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  

  ค่าทิปไกด ์ และคนรถ ขั้นต ่า  5 $ ต่อคน ต่อวนั ส าหรับวนัท่ีมีทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋า,ท่ีสนามบิน/โรงแรมฯ  

 VAT 3 % , 7 % 
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เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสาร
การเตรียมการยืน่ขอวซ่ีาตามท่ีก าหนด *** 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการยืน่ขอวซ่ีานานกวา่ปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนออกตัว๋ 20 วนัก่อนการเดินทาง เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบินและเอกสาร
ต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวซ่ีาของทางสถานทูต 

3. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 20 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของค่าทวัร์ 
6.กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินเตม็จ านวนของค่าทวัร์  
 
หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ไม่มีนโยบายยกเลิกทวัร์ ในกรณีท่ีไม่ครบ 20 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย แต่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีดูไบ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3.เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานทูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ
บริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
5.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพือ่ความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยดึถือความปลอดภัย
เป็นหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบินโดยจะยดึประโยชน์ของลูกค้า
เป็นส าคัญ” 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาทัวร์  **ลูกค้าโชว์ตวัทุกกรณ*ี* 
 หนังสือเดนิทาง ต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน (ส าหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย เพ่ือความ
รวดเร็วในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน) หนังสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

  รูปถ่าย 
- รูปถ่ายปัจจุบันหน้าขนาด 35mm*45mm นิว้ 3 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง ใชรู้ปสีพ้ืนหลงัขาว) ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 

เดือน ซ่ึงขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลาลอยด/์สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได)้ และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุไว้
ดา้นหลงัรูป  (หนา้ใหญ่) 

  หลกัฐานการเงิน (**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั**) 
- ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมทั้งอพัเดท

เป็นยอดปัจจุบนั  
- หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากธนาคาร (แบงค์การันตี)  และถ่ายเอกสารบุ๊คแบงค์

ย้อนหลงั 6 เดือน 
  หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

-  กรณเีป็นพนักงาน 
- หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยดุ  
-  กรณเีป็นเจ้าของกจิการ 

- ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 
พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายุส าเนาไม่เกนิ 3 เดือน)  

-  กรณเีป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 
- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นช่ือ 

 ส าเนาบัตรประชาชน กรุณาเซ็นช่ือรับรองส าเนาเอกสาร 
-  กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี   
-    ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง จะตอ้งไปท าหนงัสือยนิยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอ าเภอ 

หรือเขตท่ีท่านอยู ่โดยระบุช่ือผูท่ี้เด็กเดินทางไปดว้ย พร้อมแนบบตัรประชาชนของ  บิดา/มารดา  
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครอง
ของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร  บุญธรรม 
เป็นตน้  
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หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือให้อยูใ่น ดุลพินิจของสถานฑูต 
เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือ
ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและ
ยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก
ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม 
ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของทางสถานทูต
เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯเม่ือท่านได ้ ช าระเงินมดัจ าหรือ
ทั้งหมด จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง
สถานทูตฯ เท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 ** บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับลูกคา้ท่ีตอ้งใชร้ถเขน็  
 ** บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่ขายแก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารัก เช่น ไม่รักษาเวลา พดูจาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ 

ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง ชกัชวนผูอ่ื้นใหก่้อความวุน่วายในทวัร์ ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทาง) และลูกคา้ท่ีได้
ท าการจองแลว้ถือวา่ยอมรับในเง่ือนไข 
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ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบติัเหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม
, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้
ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอก
อกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนั
อุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการ
เดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิ
ดงักล่าว บริษัท จะยดึถือและค านงึถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มเีกยีรต ิซ่ึงร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่
รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่ เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผู ้
ผื่นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มีใบรับรองแพทย)์  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ  ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุป 
ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธการเขา้
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

- ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนั การเดินทาง 
หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายนั้นได ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการ
เสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและ
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้น าพาการเดนิทางในคร้ังนี”้ 

 

 


