
 
ปารสี-ดีจอง-กอลมาร-์ลูเซิรน์-แองเกิ้ลเบริก์-มิลาน 

นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาทติลติ 
กาํหนดการเดินทาง :   

วนัแรก กรุงเทพฯ  

17.30 น.     คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 
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20.35 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK373 / EK071  

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0050-0320 *.*.*. 

08.00 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร เชญิถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นทีร่ะลกึจาก

มมุกวา้งซึง่เป็นจดุทีส่วยทีสุ่ดและสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 นาํท่าน ถ่ายรูปกบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอือดตีพระราชวงัลูฟว ์...นาํท่านเดนิทางสู่ 

ท่าเรอืบาตามซู เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่าํคญัคู่บา้นคู่เมอืง

รมิสองฝัง่แมน่ํา้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ 

สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ี

ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนั

สรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อวา่เป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก (ใน

กรณีทีน่ํา้ในแมน่ํา้แซนขึ้นสูงกวา่ปกตหิรอืมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุด

งาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่ํา้แซนอาจจะไมส่ามารถดาํเนินการได)้  

บ่าย นาํท่าน ผ่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณลาน จตัรุสัคอง

คอรท์ สถานทีซ่ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองั

ตวัเนต 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง หอยเอสคารโ์กร ์+ ไวน ์+ สเต็ก 

ทีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีสาม ปารสี-ดีจอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลยุส,์ พราดา้, กชุชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, 

นาฬกิา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถกู อาทเิช่น นํา้หอม, ครีม, เครื่องสาํอางกระเป๋า, นาฬกิา, 

เขม็ขดั ฯลฯ  ...นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัด ีของประเทศฝรัง่เศส (315 กม.) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีสี ่ กอลมาร-์แองเกิ้ลเบิรก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั  ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงกลอมารเ์มอืงกอลมารเ์ป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอ-แรง็ในแควน้อาลซสัในประเทศฝรัง่เศส เมอืงกอลมาร์

ต ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศสเมอืงกอลมารต์ ัง้อยู่บน “เสน้ทางไวนข์องอาลซสั” และไดช้ื่อวา่เป็น “capitale des 

vins d'Alsace” (เมอืงหลวงแห่งไวนแ์ห่งอาลซสั)กอลมารเ์ป็นบา้นเกดิของจติรกรและช่างแกะพมิพม์ารต์นิ โชนเกาเออร ์และประ
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ตมิากรเฟรเดรกิ โอกสุต ์บารต์อลดผูีอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ กอลมารม์ี

ชื่อเสยีงในการอนุรกัษเ์มอืงใหย้งัคงเป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะสถาปตัยกรรม

และบรรยกาศของเมอืงโบราณ ในตวัเมอืงเก่ากม็พีพิธิภณัฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน 

และรา้นคา้และทีอ่ยู่อาศยัทีค่งสภาพเหมอืนเมอืงในยุคกลาง ....จากนนัน้นาํท่าน

เดนิทางสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด.์.. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมอืงสวสิ 

ทีพ่กั TERRACE  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีหา้ แองเกิ้ลเบิรก์-นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาทิทลสิ-ลูเซิรน์-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

นาํท่าน นัง่กระเชา้ขึ้นสู่ ยอดเขาทติลติ ในระดบัความสูง 3,020 เมตร จากระดบันํา้ทะเล ใหท่้าน

ไดส้นุกสนานกบัการเลน่หมิะบนยอดเขา และ ใหท่้านไดช้ม ถํา้นํา้แขง็ (ราคากระเชา้รวมใน

รายการทวัรแ์ลว้ 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUZERN) (52 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์อสิระถ่ายรูปกบั อนุสาวรยีส์งิโตหนิ สญัลกัษณข์องทหารสวสิฯ 

และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 

อสิระใหท่้านไดซ้ื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่นนาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ชอ็คโก

แลตฯลฯและเดนิเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ.. 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโม ่(COMO) เมอืงเลก็ๆทีส่วยงามชายแดนสวสิและอติาล ี…ถ่ายรูปกบัความสวยงามของเมอืงและ

ทะเลสาบโคโม.่....นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงมลิาน 

ทีพ่กั BEDBANK NH MILAN–ROULETTE -OUTSKIRTS หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีหก มิลาน-กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  ...นาํท่าน ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบ

กอธคิทีห่รูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์ก็คอืการตกแต่ง

ประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเต็มทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจีาํนวนกวา่ 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรง

กากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัวา่“อาเขต” 

สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัรยิข์อง

อติาลใีนการรวมชาต ิ

นาํท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอา

เขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก มชีื่อเรยีกเลน่ๆวา่เป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืง

มลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟ



ห น้ า  |  4  

ทีเ่รยีกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ดิจะชอ้ปป้ิง

หรอืนัง่กนิกาแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถ

ไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงน้ี ต ัง้อยู่ระหวา่งโบสถดู์โอโมก่บัลาน

กวา้งแห่งหน่ึง ...อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ... นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ ประเทศไทย 

21.35 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK092 / EK372 

วนัท่ีเจด็   สนามบินสวุรรณภมิู 

        *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0650-0930 *.*.*. 

18.40 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

@@@ *** @@@ *** @@@  

หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

    อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

5-11 มี.ค.  49,999.- 

8,500.- 

2-8 เม.ย. 50,999.- 

11-17 เม.ย. 59,999.- 

15-21 เม.ย.  51,999.- 

26 เม.ย.-2 พ.ค. / 28 เม.ย.-4 พ.ค. 49,999.- 

30 เม.ย.-6 พ.ค.  

2-8 พ.ค. / 3-9 พ.ค. 
51,999.- 

30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 

6 – 12 มิ.ย. / 20 – 26 มิ.ย.  

27 มิ.ย. – 3 ก.ค. / 4 – 10 ก.ค. 

18 – 24 ก.ค. / 25 - 31 ก.ค.  

1 – 7 ส.ค. / 8 – 14 ส.ค. /  

29 ส.ค. – 4 ก.ย. / 5 – 11 ก.ย. 

49,999.- 
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19 – 25 ก.ย. / 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 

3 – 9 ต.ค. / 10 – 16 ต.ค. 

17 – 23 ต.ค. / 24 - 30 ต.ค. 

7 – 13 พ.ย. / 21 – 27 พ.ย. 

28 พ.ย. – 4 ธ.ค.  

5 – 11 ธ.ค. / 12 – 18 ธ.ค. 

26 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 59,999.- 8,500.- 
 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ  

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศ 

หนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํให ้

ตอ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั

ต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ใน

การเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํา้ ซึง่ขึ้นอยู่กบั

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ย

กลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
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6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย)  

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิจาก 

ทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของ

มค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิาร 

พเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ  70.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ ท่านละ 5,000.-บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้ 

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณา

อนุมตัวิซี่าได ้ (กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คาํรอ้ง

ขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซี่าไมต่ํา่กวา่ 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะ

ขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการชําระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็นทาง

บรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 
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เงือ่นไขการสาํรองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR 

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารทวัรเ์ต็มจาํนวนตามราคาทวัร ์ 

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบขุอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บ 

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่า

ส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการ 

บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้น้ี

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และ

ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่ากรณีทีท่่านยืน่วซี่าแลว้  

หมายเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การ

นดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง

ของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจาํนวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง  

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็น

สาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั 

ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) 



ห น้ า  |  8  

ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิ

เท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอื

ท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัใน

เงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ 

ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

• เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนสว่นใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้

ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 
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• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

รบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้

ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอก

อกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุ

ตามเงือ่นไขที่บรษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิห ้

เดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะ

พื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถอื

และคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
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บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 


