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ก าหนดการเดินทาง :   

วนัแรก กรุงเทพฯ  

17.30 น.     คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรที่น ัง่ขึ้นเครื่อง 

20.35 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่  EK373 / EK071  

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ 00.50-03.20 *.*.*. 

08.00 น.    (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้เดนิทางสู่ จตัุรสัทรอคาเดโร เชญิถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นที่ระลกึจาก

มมุกวา้งซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอือดตีพระราชวงัลูฟว ์...น าท่านเดนิทางสู่ 

ท่าเรอืบาตามซู เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานที่ส  าคญัคู่บา้นคู่เมอืง

ริมสองฝัง่แมน่ า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ 

สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอยา่งด ี

ตลอดทางทา่นจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกนั

สรรสรา้งใหน้ครปารีส ชื่อวา่เป็นนครที่มคีวามงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ใน

กรณีที่น า้ในแมน่ า้แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรอืมเีหตุการณ์สุดวสิยั เช่น การนดัหยุด

งาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่ า้แซนอาจจะไมส่ามารถด าเนินการได)้  

บ่าย น าท่าน ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรติแด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบริเวณลาน จตัุรสัคอง

คอรท์ สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมาเรียองั

ตวัเนต 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง หอยเอสคารโ์กร ์+ ไวน ์+ สเต็ก 

ที่พกั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ปารีส-ดีจอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่มชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, 

นาฬกิา, น า้หอม, เครื่องส าอาง ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถูก อาทเิช่น น า้หอม, ครีม, เครื่องส าอางกระเป๋า, นาฬกิา, 

เขม็ขดั ฯลฯ  ...น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัดี ของประเทศฝรัง่เศส (315 กม.) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ กอลมาร-์แองเกิ้ลเบิรก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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*.*.*. อิสระอาหารกลางวนั  ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกลอมารเ์มอืงกอลมารเ์ป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอ-แร็งในแควน้อาลซสัในประเทศฝรัง่เศส เมอืงกอลมาร์

ต ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝรัง่เศสเมอืงกอลมารต์ ัง้อยู่บน “เสน้ทางไวน์

ของอาลซสั” และไดช้ื่อว่าเป็น “capitale des vins d'Alsace” (เมอืงหลวงแห่ง

ไวนแ์ห่งอาลซสั)กอลมารเ์ป็นบา้นเกิดของจิตรกรและช่างแกะพมิพม์ารต์ิน โชน

เกาเออร ์และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต ์บารต์อลดผูีอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพี

เสรีภาพ กอลมารม์ชีื่อเสยีงในการอนุรกัษเ์มอืงใหย้งัคงเป็นเมอืงที่มลีกัษณะ

สถาปตัยกรรมและบรรยกาศของเมอืงโบราณ ในตวัเมอืงเก่าก็มพีพิธิภณัฑ ์

คริสตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และที่อยูอ่าศยัที่คงสภาพเหมอืนเมอืงในยุคกลาง 

....จากนนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด.์.. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมอืงสวสิ 

ที่พกั TERRACE  HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ แองเกิ้ลเบิรก์-นัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทิทลิส-ลูเซิรน์-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

น าท่าน นัง่กระเชา้ขึ้นสู่ ยอดเขาทติลติ ในระดบัความสูง 3,020 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ใหท้า่น

ไดส้นุกสนานกบัการเลน่หมิะบนยอดเขา และ ใหท้่านไดช้ม ถ า้น า้แขง็ (ราคากระเชา้รวมใน

รายการทวัรแ์ลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUZERN) (52 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์อิสระถ่ายรูปกบั อนุสาวรยีส์งิโตหนิ สญัลกัษณ์ของทหารสวสิฯ 

และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 

อิสระใหท้า่นไดซ้ื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่นนาฬกิาแบรนดเ์นมชือ่ดงัมดีพบั, ชอ็คโก

แลตฯลฯและเดนิเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก.. 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโม ่(COMO) เมอืงเลก็ๆที่สวยงามชายแดนสวสิและอิตาล ี…ถ่ายรูปกบัความสวยงามของเมอืงและ

ทะเลสาบโคโม.่....น าทา่นเดนิทางกลบัสู่ เมอืงมลิาน 

ที่พกั BEDBANK NH MILAN–ROULETTE -OUTSKIRTS หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หก มิลาน-กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  ...น าท่าน ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมิ

ลาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคทีห่รูหรา และใชเ้วลา

ในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งตัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่ง

ของโบสถ ์ก็คือการตกแต่งประดบัประดาที่เนน้ความหรูหราอย่างเต็มที่
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โดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหนึ่ง และหลงัคามงุดว้ย

กระเบื้องโปร่งใส เรียกกนัวา่“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กษตัริยว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัริยข์องอติาลใีนการ

รวมชาต ิ

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มชีื่อเรยีกเลน่ๆ

ว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟที่เรียกกนัว่า ไซด ์วอลค์ 

คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากทา่นไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟก็ควรที่

จะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันี้ใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัติดใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนน

เวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึ่งถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมอืงนี้ ต ัง้อยู่ระหว่างโบสถดู์โอโมก่บัลานกวา้งแห่งหนึ่ง ...อิสระให ้

ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ... น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ ประเทศไทย 

21.35 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK092 / EK372 

วนัที่เจด็   สนามบินสุวรรณภูมิ 

        *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ 06.50-09.30 *.*.*. 

18.40 น.       (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

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

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

    อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ปี 2021 

23-29 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 3 ม.ค.  
59,999.- 8,500.- 

ปี 2022 

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.- 
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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./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. 

49,999.- 

26 ธ.ค. 22 - 4 ม.ค. 23  59,999.- 8,500.- 
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ  

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศ 

หนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าให ้

ตอ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั

ต่างประเภทอาจจะไมต่ิดกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 

ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไมไ่ดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ใน

การเรียกเก็บเงนิเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่  

** กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึ่งขึ้นอยู่กบั

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) 
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อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก 

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของ

มค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการ 

พเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ  70.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ท่านละ 6,000.-บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้ 

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวซีา่และการยื่นขอวซี่า  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมตัิวซ่ีาได ้ (กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้ง

ขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวซ่ีาไมต่ า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  

**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะ

ขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนที่เหลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็นทาง

บริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง 
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เงื่อนไขการส ารองที่นัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR 

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกว่า 1 เดอืนก่อนวนัเดนิทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

(หมายเหตุ – ผูเ้ดนิทางที่เกิดอุบตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามที่ทางบริษทัระบุขอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิจิของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัิวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไมผ่่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ 

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่า

ส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอกีครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที่เกิดอุบตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการ 

บนินัน้ ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนยีมในการมดัจ าต ัว๋ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และ

ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาและค่าบริการยื่นวซ่ีากรณีที่ท่านยื่นวซ่ีาแลว้  

หมายเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การ

นดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง

ของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีที่คณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็น

ส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้  าระค่ามดัจ าทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั 

ทางบริษทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) 
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ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่น ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อินสายการบนิ ตอนเวลาที่เชค็อิน

เท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนยีมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทุกกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้  าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัใน

เงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า 

ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 

ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ที่นี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไมส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นที่รกัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้

ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านที่มคีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ทา่นที่มเีดก็ทารกอายุต า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยว

ในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรติซึ่งร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

รบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรอืความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

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

ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอก

อกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ 

ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิห ้

เดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ

พื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถือ

และค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรติ ซึ่งร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 

 

 

 


