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ฝร ั �งเศส-เบลเยี�ยม-เยอรมนี-เนเธอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื 
ปารสี - ลอ่งเรอืแม่นํ�าแซนน์ - หอไอเฟล - บรสัเซล - โคโลญจน ์- Shopping Outlet 

หมู่บา้นกรีธ์อรน์(ไรถ้นน) - หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน)   

อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - โรงงานเจยีระไนเพชรที�มชืี�อเสยีง - โวเลนดมั 
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กาํหนดการเดินทาง :  ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

วนัที�หนึ�งของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู        

17.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารที�น ั �งก่อนขึ�นเครื�อง 

20.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรั �งเศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK373/EK71 

*.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�ดูไบ  0050-0320 *.*.*.  

วนัที�สองของการเดินทาง  ปารสี 

08.00 น. (เวลาทอ้งถิ�น) ถงึสนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝรั �งเศส ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้เชญิท่านเดนิทางต่อ

โดย...รถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงปารสี (PARIS) เมอืงที�แมก้ระท ั �งชาวฝร ั �งเศสที�อาศยั

อยู่นอกเมอืงหรอืต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กลา่วว่า ตราบใดที�มลีมหายใจ ก็ขอ

ไหไ้ดเ้หน็มหานครปารสี ระหว่างทางทา่นจะไดส้มัผสักบัความงาม และความมหศัจรรยข์อง

กลุม่อาราม และบา้นเรอืนรา้นขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร และธรรมชาตทิี�น่าตื�นตาตื�นใจ 

ตลอดสองขา้งทางจน...ถงึเมอืงปารสี  

นาํท่าน ลอ่งเรอืแมน่ํ �าแซน ชมววิทวิทศันข์องเกาะอลิ เดอ ฟรองซท์่ามกลางแสง ส ีและ

สถาปตัยกรรม  สถานที�ราชการและอาคารอนัสาํคญัของปารสี ซึ�งต่างอนุรกัษค์วามงดงามคลาสลคิไวไ้ดอ้ย่างงดงามน่า

ประทบัใจ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนั�นนาํท่าน ชมเมอืงปารสี มหาราชินีแหง่เมอืงหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กบัประตูชยั (ARC DE TRIOMPHE) ของ

พระเจา้นโปเลยีนอารค์ เดอทรอิอม ใหท้า่นชอ้ปปิ� งสนิคา้แบรนดเ์นมที�มชีื�อเสยีง ณ หา้งแกลอรี�ลาฟาแยส เช่น หลยุส,์ 

พราดา้, กุชชี�, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, นํ �าหอม, เครื�องสาํอาง ฯลฯ  

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  MERCURE CDG AIRPORT หรอืเทยีบเท่า  

วนัที�สามของการเดินทาง  ปารสี - บรสัเซล (เบลเยี�ยม) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงปารสี เลศิหรู อลงัการ โรแมนตคิ มหศัจรรย ์

ดว้ยความสูง 984 ฟุต สรา้งดว้ยโครงเหลก็ท ั�งหมด…ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที�มตีน้ไมเ้รยีงราย

ท ั�งสองขา้งทางอย่างน่าเดนิเลน่ ตน้แบบถนนราชดาํเนิน ปลา็ชเดอลา ค็องคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) 

จตัรุสัแห่งความสามคัคี โบสถแ์มดดแิลน ที�สรา้งแบบกรีกโบราณ ถ่ายรูปกบัปิระมดิหนา้พพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอือดตี

พระราชวงัลุฟว ์  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย นาํท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี�ยม ...ชมอโตเมี�ยม สญัลกัษณ์ของงานเอก๊ซโ์ปร ์ที�

ปจัจุบนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ี�มดีา้นบนเป็นหอ้งจดัเลี�ยงและรา้นอาหาร …ชมจตัรุสัลาก็รอง ปาลาช จตัรุสักลาง

เมอืงที�งดงามมากแห่งหนึ�งของยุโรปโดยเฉพาะดา้นที�เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธคิมรูีปปั�นตามจ ั �วต่างๆสวยงาม

มาก รายรอบจตัรุสันี�จะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของที�ระลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสีาํหรบันกัท่องเที�ยว ผา่น

ชมรูปปั�นเดก็ชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู กาํลงัปสัสาวะ (ซึ�งเป็น

นํ�าพ)ุ  

 
คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั  GRESHAM BELSON HOTEL หรอืเทยีบเท่า   

วนัที�สี�ของการเดินทาง  บรสัเซล  - เอา้เลท  - โคโลญจน ์(เยอรมนี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ OUTLET เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ� งสนิคา้แบรนดเ์นมในราคาถูกๆ ตามอธัยาศยั 

เที�ยง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. 

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์...ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์(COLOGNE CATHEDRAL) สญัลกัษณ์แหง่เมอืง

โคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธกิในช่วงศตวรรษที� 14 ภายในเป็นที�เกบ็รกัษาหบีทองคาํบรรจุอฐัขิองกษตัรยิเ์ป็นรูป

สามเหลี�ยมหนา้จ ั �ว ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสรจ็สมบูรณ์ในปี 1880 และคร ั�ง

หนึ�งสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที� 5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมื�อคราวเสดจ็ประพาสเยอรมนัคร ั�งแรก

ในปี 1897 และที�มหาวหิารแห่งนี�ที�แมใ้นปจัจุบนัก็ยงัมกีารขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใตแ้ละขา้งๆ มหาวหิารทาํให ้

ทราบว่าชวีติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์ม่เคยแยกจากไกลจากมหาวหิารแห่งนี� เลย 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ  ภตัตาคาร  

ที�พกั  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที�หา้ของการเดินทาง  โคโลญจน ์-  หมู่บา้นกรียธ์อรน์ - อมัสเตอรด์มั(เนเธอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นเดนิทางต่อสู ่เมอืงกรียธ์อรน์ เมอืงที�สวยงามมากๆ เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ที�ใชก้ารสญัจรไปมาโดยการใชเ้รอื ที�

เรยีกกลา่วขานกนัว่า หมู่บา้นไรถ้นน  *.*.*. ไม่รวมค่าลอ่งเรือ ทา่นละประมาณ 8 ยูโร *.*.*.  
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  นาํทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม (ซานสคาน) ท่านจะไดถ้่ายรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพื�นเมอืง 

บา่ย  จากนั�นเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอืประเทศที�แผ่นดนิตํ �า ซึ�งพื�นดนิตํ �า

กว่าระดบันํ�าทะเล และสรา้งเมอืงโดยการทาํเขื�อนกั�นนํ�าต ั�งแต่สมยัโบราณ เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึ�ง

อมัสเตอรด์มั จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกว่า 70 เกาะ เกาะเหลา่นี�แบง่แยกออกจากกนัโดยคลองที�มคีวามยาวท ั�งสิ�นถงึ 80 

กิโลเมตร มสีะพานเชื�อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรอืที�ทกุคนเรยีกในปจัจุบนัว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที�หกของการเดินทาง  อมัสเตอรด์มั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่าน ลอ่งเรือกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ที�ท่านจะไดส้มัผสั

กลิ�นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ดิ ...ชมการสาธติการเจยีระไนเพชร ชม

ย่านแหลง่เพศพาณิชย ์ชมบรเิวณย่านดมัสแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่าและ

อนุสาวรยีท์หารหาญ…  

เที�ยง  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  อสิระใหท่้านไดช้อ้ปปิ� งย่านดมัสแควร ์ตามอธัยาศยั 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที�เจด็ของการเดินทาง  หมู่บา้นโวเลดมั - ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโวเลดมั ซึ�งเป็นหมูบ่า้นชาวประมงที�สวยสดงดงาม บนถนน HEAVEN STREET ท่านจะได ้

รูว่้าสวยงามสมชื�อกบัถนนขนาดไหน ...*** เดอืนมนีาคมรวมเขา้สวนดอกทวิลปิเคอเค่นฮอฟดว้ยแลว้ *** 

เดนิทางสูส่นามบนิเพื�อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK150/EK372 

วนัที�แปดของการเดินทาง  สุวรรณภมิู บางพล ี(ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�ดูไบ  *.*.*. 



   VC CENTER

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  
 

********* 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

8-15 ต.ค. // 17-24 ต.ค. 

22-29 ต.ค. // 5-12 พ.ย. 

14-21 พ.ย. // 24 พ.ย.-1 ธ.ค. 

4-11 ธ.ค. //11-18 ธ.ค. // 18-25 ธ.ค. 

47,900.- 

8,500.- 

27 ธ.ค. - 3 ม.ค. // 28 ธ.ค. - 4 ม.ค. 

29 ธ.ค. - 5 ม.ค. 
59,900 

ปี 2021 

19-26 มี.ค. // 20-27 มี.ค. 

26 มี.ค.-2 เม.ย.//27 ม.ีค.-3 เม.ย. 
49,900.- 

8-15 เม.ย.// 9-16 เม.ย.// 10-17 เม.ย. 

11-18 เม.ย. 
59,900.- 

16-23 เม.ย.// 23-30 เม.ย. 

30 เม.ย.-7 พ.ค. //7-14 พ.ค. 

14-21 พ.ค. //21-28 พ.ค. 

28 พ.ค.-4 มิ.ย. 

49,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ�นราคาของภาษีนํ�ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่ายื�นวซี่า ** 
หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยึดถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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อตัรานี� รวม 

1. ค่าต ั �วเครื�องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ�นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 

ขอ้มูลเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซ่ีาและการยื�นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ�น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื�นวซีา่ หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพื�อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที�ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ�นทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่น ั�น) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศึกษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านั�น  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ �ากว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ �ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�น

คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื�องจากประวตักิารเดนิทางของท่าน

จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีา และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซีา่ไม่ตํ �ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านั�น) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั�งแต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เท่านั�น 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซีา่เชงเกน้ 

10. ค่าทปิ 



   VC CENTER

อตัรานี� ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ�าหนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ�น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาที�สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีูลค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา  

6. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
 

**กรุณาอา่นเงื�อนไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ี�ทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เงื�อนไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ที�จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากท่านไมผ่า่นการอนุมัตวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ 
เงื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็คา่มดัจําเตม็จํานวนทกุกรณี 
-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทุกกรณี เกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์ 
- กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�ว
เครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ�มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั �งนงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที�เกดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที�ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื�อนไขสาย
การบนินั�น ๆ เพื�อจะไดย้นืยนักับสายการบนิและตัวแทนบรษัิทที�ตา่งประเทศ (ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณี
ออกตั�วเครื�องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่กรณีที�ท่านยื�นวซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�า
เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที�ลกูคา้
ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆ ทั �งส ิ�น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาวะอากาศและเหตุ
สดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
สาํคญั…. 
- หลงัจากที�มกีารจองทัวรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทัวรห์รอืทั �งหมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิท 
หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมด 
- นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด  
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เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉูุกเฉนิได ้
(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยู่กบัทาง
เจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทั �งส ิ�น 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ั �งหมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมดหกั
คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ 
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื�องวซีา่ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื�อท่านไดช้าํระเงนิ
มัดจําหรอืทั�งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหม่กต็อ้งชําระ
คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั �ง  
 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 
ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที�นี� 
 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทุกครั �งมฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆทั�งส ิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั
ตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ื�นชักชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่่านที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื�อความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่่านที�มเีดก็ทารกอายตุํ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พื�อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่่านที�ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื�อทัวร ์เพื�อหาขอ้สรุปรว่มกนั) 
 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื�อขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์�นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากท่านออกตั�วโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์�นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นั�นได ้
 ใน 1 วนั คนขับรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทัวรแ์ละชาํระมัดจําแลว้หมายถงึ
ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 
 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรับท่านผูม้เีกยีรตซิ ึ�งรว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวี
ซา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อีํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่
จําตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง
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ทอ่งเที�ยวทั�งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกนัในกรณีที�
ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 
เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื�นที�มีการปลอม
แปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ
เปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 
บรษัิท จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครั �งนี�” 
 
 
 
 
 


