
 

 
 

ฝร ัง่เศส-เบลเยี่ยม-เยอรมนี-เนเธอรแ์ลนด ์9 วนั 6 คนื 

ปารสี-พระราชวงัแวรซ์ายส-์ลอ่งเรอืแม่น ้ าแซน-บรสัเซล-โคโลญจน-์ลอ่งเรอืแม่น ้าไรน ์

อมัสเตอรด์มั-ลอ่งเรอืหลงัคากระจก-กรียธ์อรน์-ฟลอรเิอด 

 

ฟลอรเิอด งานดอกไมพ้ชืสวนโลก ปี 2022 ซ่ึง 10 ปี จดัเพยีง 1 คร ัง้ ณ ฮอลแลนด ์



 

ก าหนดการเดินทาง :  ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู        

22.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู - ปารีส 

01.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385/EK073 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ดูไบ 0445-0820 *.*.*.   

13.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้เชญิท่านเดนิทางต่อโดย

...รถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงปารสี (PARIS) เมอืงที่แมก้ระท ัง่ชาวฝร ัง่เศสทีอ่าศยัอยู่

นอกเมอืงหรอืต่างจงัหวดั หรอืต่างแควน้แดนไกล กลา่วว่า ตราบใดทีม่ลีมหายใจ ก็ขอไห ้

ไดเ้หน็มหานครปารสี ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสักบัความงาม และความมหศัจรรยข์อง

กลุม่อาราม และบา้นเรอืนรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และธรรมชาตทิีน่่าตื่นตาตื่นใจ 

ตลอดสองขา้งทางจน...ถงึเมอืงปารสี  

น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน ชมววิทวิทศันข์องเกาะอลิ เดอ ฟรองซท่์ามกลางแสง ส ีและ

สถาปตัยกรรม  สถานที่ราชการและอาคารอนัส าคญัของปารสี ซึ่งต่างอนุรกัษค์วามงดงามคลาสลคิไวไ้ดอ้ย่างงดงามน่า

ประทบัใจ   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สามของการเดินทาง ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(PALACE OF VERSAILLES) ทีไ่ดช้ื่อว่างดงามวจิติรบรรจงทีสุ่ดในยุโรป

ซึง่สรา้งขึ้นตามพระราชด าริของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ...ชมพลบัพลาที่ทอ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชนีิและหอ้งต่างๆ 

ทีว่จิติรงดงามดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนงัศิลปวตัถ ุล  า้ค่ารวมถงึเฟอรนิ์เจอรม์ากมายทีเ่ป็นตน้แบบเฟอรนิ์เจอรห์ลุยสท์ีโ่ด่ง

ดงัไปท ัว่โลก ชมหอ้งประวตัศิาสตร ์ฮอลล ์ออฟ มเิรอร ์ทีเ่ยอรมนียอมลงนามในสนธิสญัญาสงบศึกเมือ่คร ัง้สงครามโลก

ครัง้ที ่1 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่าน ชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารสี เลศิหรู อลงัการ โรแมนตคิ มหศัจรรย ์ดว้ย

ความสูง 984 ฟตุ สรา้งดว้ยโครงเหลก็ท ัง้หมด…ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่มตีน้ไมเ้รยีงรายท ัง้สอง

ขา้งทางอย่างน่าเดินเลน่ ตน้แบบถนนราชด าเนิน ปลา็ชเดอลา ค็องคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) จตัุรสัแห่ง

ความสามคัคี โบสถแ์มดดแิลน ทีส่รา้งแบบกรกีโบราณ ถ่ายรูปกบัปิระมดิหนา้พพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอือดตีพระราชวงัลุฟว ์

  



 

 จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงปารสี มหาราชินีแห่งเมอืงหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กบัประตูชยั (ARC DE TRIOMPHE) ของพระ

เจา้นโปเลยีนอารค์ เดอทรอิอม ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส,์ พราดา้, 

กชุชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, น า้หอม, เครื่องส าอาง ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (หอยเอสคารโ์กร,์สเต็ก,ไวน)์ 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สีข่องการเดินทาง บรสัเซล - โคโลญจน์ (เยอรมนี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยีย่ม ...ชมอโตเมีย่ม สญัลกัษณ์ของงานเอก๊ซโ์ปร ์ที่

ปจัจบุนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ีม่ดีา้นบนเป็นหอ้งจดัเลี้ยงและรา้นอาหาร …ชมจตัรุสัลาก็รอง ปาลาช จตัุรสักลางเมอืงที่

งดงามมากแห่งหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดา้นทีเ่ป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธคิมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงามมาก ราย

รอบจตัรุสัน้ีจะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของทีร่ะลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีส  าหรบันกัท่องเทีย่ว ผ่านชมรูปปัน้

เดก็ชายผมหยกิ (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู ก าลงัปสัสาวะ (ซึง่เป็นน า้พ)ุ  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์(COLOGNE) ...ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์(COLOGNE CATHEDRAL) 

สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงโคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิกในช่วงศตวรรษที ่14 ภายในเป็นทีเ่ก็บรกัษาหบีทองค าบรรจอุฐัิ

ของกษตัรยิเ์ป็นรูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสรจ็สมบูรณ์ในปี 

1880 และครัง้หน่ึงสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมือ่คราวเสดจ็ประพาส

เยอรมนัคร ัง้แรกในปี 1897 และทีม่หาวหิารแห่งน้ีทีแ่มใ้นปจัจุบนักย็งัมกีารขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใตแ้ละขา้งๆ 

มหาวหิารท าใหท้ราบว่าชวีติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์มเ่คยแยกจากไกลจากมหาวหิารแห่งน้ีเลย 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หา้ของการเดินทาง โคโลญจน์ - ล่องเรอืแม่น ้ าไรน์ - อมัสเตอรด์มั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสมัผสัความสวยงามของสองฝัง่แมน่ า้ไรน ์โดยการทีน่ าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของแมน่ า้ไรน ์จากเมอืงเซนต์

กอร ์(ST. GOAR) สู่ เมอืงบอบปารด์ (BOBBARD) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ขาหมเูยอรมนั) 



 

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ า้อมั

สเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปจัจุบนัเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากร

ประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตรท์ีส่  าคญัแห่งหน่ึงของทวปียุโรป โดยเฉพาะช่วงครสิตศ์ตวรรษ

ที1่7 ซึง่เป็นช่วงยุคทองของเนเธอรแ์ลนด ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หกของการเดินทาง อมัสเตอรด์มั - หมู่บา้นกรียธ์อรน์ - อมัสเตอรด์มั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ หมูบ่า้นกรียธ์อรน์ (GIETHOORN) เมอืงทีส่วยงามมากๆ เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ทีใ่ชก้ารสญัจรไปมาโดย

การใชเ้รอื ทีเ่รยีกกลา่วขานกนัว่า หมูบ่า้นไรถ้นน   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอืประเทศที่แผ่นดนิต า่ ซึง่พื้นดนิต า่กว่า

ระดบัน า้ทะเล และสรา้งเมอืงโดยการท าเขือ่นก ัน้น า้ต ัง้แต่สมยัโบราณ เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด  ์ซึง่อมัสเตอรด์มั จะมี

เกาะเลก็เกาะนอ้ยกว่า 70 เกาะ เกาะเหลา่น้ีแบง่แยกออกจากกนัโดยคลองทีม่คีวามยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 กโิลเมตร มสีะพาน

เชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรอืที่ทกุคนเรียกในปจัจบุนัว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ  

 น าท่าน ลอ่งเรอืกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ที่ท่านจะไดส้มัผสักลิน่อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ิด ...ชม

การสาธติการเจยีระไนเพชร  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่เจด็ของการเดินทาง อมัสเตอรด์มั - อลัเมียร ์ชมเทศกาลดอกไมพ้ชืสวนโลกปี 2022  10 ปี จะมี 1 คร ัง้     

   อมัสเตอรด์มั หมู่บา้นโวเลดมั – หมู่บา้นกงัหนัลม   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม เทศกาลดอกไมพ้ชืสวนโลก ปี 2022 ซึง่ 10 ปี จะม ี1 คร ัง้ และปี 2022 

กม็าบรรจบอกีคร ัง้  

งาน Floriade Expo 2022 International Horticultural Expo จดัขึ้นเป็นเวลาหก

เดอืน เป็นสวนทีจ่ะเพลดิเพลนิไปกบัดอกไม ้พชื ผกัและผลไม ้มกีารน าเสนอที่สรา้งแรง

บนัดาลใจในประเทศต่าง ๆ กว่า 40 รายการ เรอืนกระจกอนังดงามตระการตา กระเชา้

ลอยฟ้าเหนือสวนสาธารณะ ศาลานวตักรรม และศิลปะและวฒันธรรมทีม่ชีวีติชวีา 

เทีย่ง  อสิระ รบัประทานอาหารกลางวนัภายในงาน  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นโวเลดมั (VOLENDAM) ซึง่เป็นหมู่บา้นชาวประมงที่สวยสดงดงาม บนถนน HEAVEN 

STREET ท่านจะไดรู้ว้่าสวยงามสมชื่อกบัถนนขนาดไหน น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกงัหนัลม (ZAANSE SCHANS) 



 

ท่านจะไดถ้่ายรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงย่านดมัสแควร ์ตามอธัยาศยั ชมย่านแหลง่

เพศพาณิชย ์ชมบรเิวณย่านดมัสแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่าและอนุสาวรยีท์หารหาญ…  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่แปดของการเดินทาง อมัสเตอรด์มั - ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั พรอ้มท ัง้เก็บสมัภาระเพือ่เตรยีมเดนิทางสู่สนามบนิ 

เดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

15.20 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK148/EK384 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ 2359-0250 *.*.*. 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง ประเทศไทย 

12.15 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  
 

****************** 

หมายเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ปี 2022 

22-30 เม.ย. / 29 เม.ย. – 7 พ.ค. / 6 – 14 พ.ค.  

13 – 21 พ.ค. / 20 – 28 พ.ค. / 27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 

3 – 11 มิ.ย. / 10 – 18 มิ.ย. / 17 – 25 มิ.ย. 

24 มิ.ย. – 2 ก.ค. / 1 – 9 ก.ค. / 8 – 16 ก.ค.  

15 – 23 ก.ค. / 22 – 30 ก.ค. / 29 ก.ค. – 6 ส.ค. 

5 – 13 ส.ค. / 12 – 20 ส.ค. / 19 – 27 ส.ค. 

26 ส.ค. – 3 ก.ย. / 2 – 10 ก.ย. / 9 – 17 ก.ย.  

16 – 24 ก.ย. /23 ก.ย. – 1 ต.ค. /30 ก.ย. – 8 ต.ค. 

69,900.- 9,500.- 

9-17 เม.ย. / 10-18 เม.ย.  

11-19 เม.ย. / 12-20 เม.ย.  
79,900.- 12,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทางและคา่ยื่นวซ่ีา ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

10. ค่าทปิ 

 



 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมตัวิซี่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค า

รอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวซี่าไมต่ า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่

จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 



 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 

-  ยกเลกิการเดินทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) 

/ ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบริษทัฯอกีคร ัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัิเหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนิ

นัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ) 

ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) 

และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยืน่วซี่ากรณีทีท่่านยืน่วซี่าแลว้  

หมายเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น 

การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคน

เขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธ

การเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั 

หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบรษิทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกั

ประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เชค็อนิสาย

การบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อินเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 



 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัใน

เงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่

ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้าย

ใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่

แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  



 

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

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

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรติซึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไมส่ามารถ

รบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ

ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมื องของ

ประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตาม

กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดินทาง

เป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 


