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ปารสี-ดีจอง-กอลมาร-์ลูเซิรน์-แองเกลิเบริก์-ยอดเขาทิตลติ-เจนีวา 

กาํหนดการเดินทาง :   

วนัแรก กรุงเทพฯ  

17.30 น.     คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที� สนามบนิสุวรรณภมู ิ ช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ที�บรษิทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรที�นั �งขึ�นเครื�อง 

21.25 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝร ั �งเศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที�  EK373/EK071  
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วนัที�สอง กรุงเทพฯ - ปารสี (ฝร ั �งเศส) - ชมเมือง  

 *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบนิดูไบ 0050-0405 *.*.*. 

09.25 น.    (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝรั �งเศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 จากนั�นเดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร เชญิถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นที�ระลกึจาก

มมุกวา้งซึ�งเป็นจุดที�สวยที�สุดและสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 นาํท่าน ถ่ายรูปกบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอือดตีพระราชวงัลูฟว ์...นาํท่านเดนิทางสู่ 

ท่าเรอืบาตามูซ เพื�อลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานที�สาํคญัคู่บา้นคู่เมอืง

รมิสองฝั �งแม่นํ �าแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ 

สรา้งขึ�นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึ�งไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ี

ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที�ร่วมกนั

สรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื�อว่าเป็นนครที�มคีวามงดงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก (ใน

กรณีที�นํ �าในแมน่ํ �าแซนขึ�นสูงกว่าปกติหรอืมเีหตกุารณ์สุดวสิยั เช่น การนดัหยุด

งาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่ํ�าแซนอาจจะไม่สามารถดาํเนินการได)้  

บา่ย นาํท่าน ผ่านชมความยิ�งใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ�นเพื�อเฉลมิพระเกยีรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณลาน จตัรุสัคอง

คอรท์ สถานที�ซึ�งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี� 16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระเจา้หลยุสท์ี� 16 และพระนางมาเรยี

องัตวัเนต 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง หอยเอสคารโ์กร ์+ ไวน ์+ สเตก็ 

ที�พกั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สาม ปารสี-ดีจอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

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

 อสิระใหท่้านชอ้ปปิ� งสนิคา้แบรนดเ์นมที�มชีื�อเสยีง ณ หา้งแกลอรี�ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี�, ชาแนล, เฟนดกิ, 

นาฬกิา, นํ �าหอม, เครื�องสาํอาง ฯลฯ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ� งสนิคา้ในราคาถูก อาทเิช่น นํ�าหอม, ครมี, เครื�องสาํอางกระเป๋า, นาฬกิา, 

เขม็ขดั ฯลฯ  ...นาํทา่นเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัด ีของประเทศฝร ั �งเศส (315 กม.) 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สี� กอลมาร-์แองเกิ�ลเบริก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงกลอมาร ์เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอ-แร็งในแควน้อาลซสัใน

ประเทศฝร ั �งเศส ต ั�งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของฝร ั �งเศสเมอืงกอลมารต์ ั�งอยู่บน 

“เสน้ทางไวนข์องอาลซสั” และไดช้ื�อว่าเป็น “capitale des vins d'Alsace” (เมอืง

หลวงแห่งไวนแ์ห่งอาลซสั)กอลมารเ์ป็นบา้นเกิดของจิตรกรและช่างแกะพมิพม์ารต์นิ 

โชนเกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกสุต ์บารต์อลดผูีอ้อกแบบอนุสาวรียเ์ทพี
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เสรภีาพ มชีื�อเสยีงในการอนุรกัษเ์มอืงใหย้งัคงเป็นเมอืงที�มลีกัษณะสถาปตัยกรรมและบรรยากาศของเมอืงโบราณ ในตวัเมอืง

เก่าก็มพีพิธิภณัฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และที�อยู่อาศยัที�คงสภาพเหมอืนเมอืงในยุคกลาง .... 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด.์.. 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื�นเมอืงสวสิ 

ที�พกั TERRACE  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หา้ แองเกิ�ลเบริก์-นั �งกระเชา้ขึ�นยอดเขาทติลติ-ลูเซิรน์-เจนีวา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํทา่น นั �งกระเชา้ขึ�นสู่ยอดเขาทติลติ ในระดบัความสูง 3,020 เมตร จากระดบันํ�าทะเล ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเลน่หมิะบนยอดเขา และ 

ใหท้่านไดช้ม ถํ�านํ �าแขง็ (ราคากระเชา้รวมในรายการทวัรแ์ลว้) 

เที�ยง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUZERN) (52 กม.) เมอืงตากอากาศของ

ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์อสิระถ่ายรูปกบั อนุสาวรยีส์งิโตหนิ สญัลกัษณ์ของ

ทหารสวสิฯ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 

อสิระใหท่้านไดซ้ื�อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่นนาฬกิาแบรนดเ์นมชื�อดงัมดีพบั, ชอ็คโก

แลตฯลฯและเดนิเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ.. 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนีวา (GENEVA) (266 กม.) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

เมอืงสาํคญัอกีแหง่หนึ�งของสวติเซอร ์แลนด ์ต ั�งอยู่บรเิวณตอนปลายแหลมของ

ทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที�มรูีปคลา้ยพระจนัทรค์รึ�งเสี�ยวยามขา้งแรม 

ที�พกั GENEVA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หก เจนีวา-ประเทศไทย 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นาํท่าน ชมเมอืงเจนีวา เมอืงที�ว่ากนัว่าเป็นพนัธร์ฐัสวสิที�แทบจะไม่มอีะไรเป็นสวสิ

เลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที�ต ั�งของธนาคารจาํนวนมาก ชม

ทะเลสาบเจนีวา และ นํ�าพจุรวด (JET D’EAU) ที�สามารถส่งนํ�าขึ�นทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 

140 เมตร และเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ�งของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ที�สวน

องักฤษรมิทะเลสาบเจนีวาบง่บอกถงึความสาํคญัของอุตสาหกรรมการผลตินาฬกิาที�

มตี่อเจนีวา.....นาํทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ เพื�อเดนิทางสู่ ประเทศไทย 

14.45 น. (เวลาทอ้งถิ�น) ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK092 / EK384 

วนัที�เจด็   สนามบนิสุวรรณภมู ิ

        *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบนิดูไบ 0050-0305 *.*.*. 

12.05 น.       (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

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



ห น้ า  |  4 VC CENTER 

หมายเหตุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยึดถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
  

   อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที�เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํ �ากวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

8-14 ต.ค. / 9-15 ต.ค. 

17-23 ต.ค. / 5-11 พ.ย. 

12-18 พ.ย. / 21-27 พ.ย. 

4-10 ธ.ค. / 11-17 / 18-24 ธ.ค. 

44,999.- 

8,500.- 

28 ธ.ค. - 3 ม.ค.//29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 

30 ธ.ค. - 5 ม.ค. 
58,999.- 

ปี 2021 

22-28 ม.ค. // 29 ม.ค.-4 ก.พ. 

5-11 ก.พ. //12-18 ก.พ. //19-25 ก.พ. 

26 ก.พ.-4 มี.ค. // 5-11 มี.ค.  

12-18มี.ค.//19-25 มี.ค.//26 มี.ค.-1เม.ย. 

46,999.- 

8-14 เม.ย. // 9-15 เม.ย. // 10-16 เม.ย. 

11-17 เม.ย. // 12-18 เม.ย. 
56,999.- 

23-29 เม.ย. // 30 เม.ย.-6 พ.ค. 

7-13 พ.ค. // 14-20 พ.ค.  

21-27 พ.ค. // 28พ.ค.-3 มิ.ย. 
46,999.- 

 

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  
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5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  

ค่าประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  

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

เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการสง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (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 ั�งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

เท่านั�น 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย)  

7. ค่าวซีา่เชงเกน้ 

8. ค่าทปิ 

อตัรานี� ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

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

ทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ�น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือ

ของมค่ีาที�สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมูีลค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษค่าบรกิาร 

พเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

ขอ้มูลเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซ่ีาและการยื�นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ�น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื�นวซีา่ หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมตัิวซี่าได ้ (กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ�น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั�น) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศึกษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรอืศึกษาอยู่เท่านั�น  

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

ขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื�องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัติดวซี่าไม่ตํ �ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
**กรุณาอา่นเงื�อนไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ี�ทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
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การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
 
เง ื�อนไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ�ที�จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากท่านไมผ่า่นการอนุมัตวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ
จําเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางเก็บคา่มดัจําเตม็จํานวนทกุกรณี 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทุกกรณี เกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์ 
- กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ

เฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มดัจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิ
แลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ�มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั �งนงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางที�เกดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที�ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื�อนไขสายการ
บนินั�น ๆ เพื�อจะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที�ตา่งประเทศ (ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออก
ตั�วเครื�องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่กรณีที�ท่านยื�นวซีา่แลว้  

 
หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง
หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้ง
ออกตั�วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทั �งส ิ�น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
สาํคญั…. 
- หลงัจากที�มกีารจองทัวรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทัวรห์รอืทั �งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระโดยตรงกบั
ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมด 
- นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มี
รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉูุกเฉนิได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ 
ตอนเวลาที�เช็คอนิเท่านั�น 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทั�งส ิ�น 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ั �งหมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมดหกั
คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทุกกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื�องวซีา่ของท่าน เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื�อท่านไดช้าํระเงนิมัดจํา
หรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมที�ไดชํ้าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครั �ง  
 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
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โปรดแตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่่านไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที�นี� 
 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทุกครั �งมฉิะนั�นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆทั �งส ิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ 
ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสําคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่
แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื�นชักชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่่านที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื�อความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่่านที�มเีดก็ทารกอายตุํ�ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พื�อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื�น 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแกท่่านที�ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื�อทัวร ์เพื�อหาขอ้สรุปรว่มกนั) 
 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื�อขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์�นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากท่านออกตั�วโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรน์ั �นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั �นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่นจองทัวรแ์ละชาํระมัดจําแลว้หมายถงึทา่น
ยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 
 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรับท่านผูม้เีกยีรตซิ ึ�งรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อนัเนื�องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม
, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อีํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั�งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ี
เกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครั �งนี�” 

 
 

 


