
  

 
 

ฝร ัง่เศส-เบลเยี่ยม-เยอรมนี-เนเธอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื 

ปารสี - ลอ่งเรอืแม่น ้ าแซนน์ - หอไอเฟล - บรสัเซล - โคโลญจน ์- Shopping Outlet 

หมู่บา้นกรีธ์อรน์(ไรถ้นน) - หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน)   

อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - โรงงานเจยีระไนเพชรที่มีช่ือเสยีง - โวเลนดมั 

 

ก าหนดการเดินทาง :  ราคาทวัรร์วมทกุอย่างไม่ตอ้งจา่ยอะไรอกีแลว้ท ัง้สิ้น ยกเวน้ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั 
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วนัที่หน่ึงของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู        

17.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

20.35 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK373/EK71 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ดูไบ  0050-0320 *.*.*.  

วนัที่สองของการเดินทาง  ปารสี 

08.00 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้เชญิท่านเดนิทางต่อ

โดย...รถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงปารีส (PARIS) เมอืงทีแ่มก้ระท ัง่ชาวฝร ัง่เศสทีอ่าศยัอยู่

นอกเมอืงหรอืต่างจงัหวดั หรอืต่างแควน้แดนไกล กลา่วว่า ตราบใดทีม่ลีมหายใจ ก็ขอไหไ้ด ้

เหน็มหานครปารสี ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสักบัความงาม และความมหศัจรรยข์องกลุม่

อาราม และบา้นเรอืนรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และธรรมชาตทิีน่่าตื่นตาตื่นใจ ตลอด

สองขา้งทางจน...ถงึเมอืงปารสี  

น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน ชมววิทวิทศันข์องเกาะอลิ เดอ ฟรองซท่์ามกลางแสง ส ีและสถาปตัยกรรม  สถานที่

ราชการและอาคารอนัส าคญัของปารสี ซึง่ต่างอนุรกัษค์วามงดงามคลาสลคิไวไ้ดอ้ย่างงดงามน่าประทบัใจ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงปารสี มหาราชินีแห่งเมอืงหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กบัประตูชยั (ARC DE TRIOMPHE) ของ

พระเจา้นโปเลยีนอารค์ เดอทรอิอม ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส,์ 

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

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  MERCURE CDG AIRPORT หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สามของการเดินทาง  ปารสี - บรสัเซล (เบลเยี่ยม) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารสี เลศิหรู อลงัการ โรแมนตคิ มหศัจรรย ์

ดว้ยความสูง 984 ฟตุ สรา้งดว้ยโครงเหลก็ท ัง้หมด…ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนทีม่ตีน้ไมเ้รียงราย

ท ัง้สองขา้งทางอย่างน่าเดนิเล่น ตน้แบบถนนราชด าเนิน ปลา็ชเดอลา ค็องคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) 

จตัรุสัแห่งความสามคัคี โบสถแ์มดดแิลน ที่สรา้งแบบกรีกโบราณ ถ่ายรูปกบัปิระมดิหนา้พพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอือดีต

พระราชวงัลุฟว ์  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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

ปจัจบุนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ีม่ดีา้นบนเป็นหอ้งจดัเลี้ยงและรา้นอาหาร …ชมจตัรุสัลาก็รอง ปาลาช จตัุรสักลาง

เมอืงทีง่ดงามมากแห่งหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดา้นทีเ่ป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธคิมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงาม

มาก รายรอบจตัรุสัน้ีจะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของทีร่ะลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสี  าหรบันกัท่องเทีย่ว ผ่าน
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ชมรูปปัน้เดก็ชายผมหยกิ (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู ก าลงัปสัสาวะ (ซึง่เป็น

น า้พ)ุ  

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน 

ทีพ่กั  GRESHAM BELSON HOTEL หรอืเทยีบเท่า   

วนัที่สีข่องการเดินทาง  บรสัเซล  - เอา้เลท  - โคโลญจน์ (เยอรมนี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ OUTLET เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมในราคาถกูๆ ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. 

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

โคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธกิในช่วงศตวรรษที ่14 ภายในเป็นทีเ่ก็บรกัษาหบีทองค าบรรจอุฐัขิองกษตัรยิเ์ป็นรูป

สามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสรจ็สมบูรณใ์นปี 1880 และครัง้

หน่ึงสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมือ่คราวเสดจ็ประพาสเยอรมนัคร ัง้แรก

ในปี 1897 และทีม่หาวหิารแห่งน้ีทีแ่มใ้นปจัจุบนัก็ยงัมกีารขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใตแ้ละขา้งๆ มหาวหิารท าให ้

ทราบว่าชวีติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์ม่เคยแยกจากไกลจากมหาวหิารแห่งน้ีเลย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หา้ของการเดินทาง  โคโลญจน์ -  หมู่บา้นกรียธ์อรน์ - อมัสเตอรด์มั(เนเธอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงกีรยธ์อรน์ เมอืงทีส่วยงามมากๆ เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ ทีใ่ชก้ารสญัจรไปมาโดยการใชเ้รอื ที่

เรยีกกลา่วขานกนัว่า หมู่บา้นไรถ้นน  *.*.*. ไมร่วมค่าลอ่งเรอื ท่านละประมาณ 5 ยูโร *.*.*.  

  น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกงัหนัลม (ซานสคาน) ท่านจะไดถ้่ายรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย  จากนัน้เดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอืประเทศที่แผ่นดนิต า่ ซึง่พื้นดนิต า่

กว่าระดบัน า้ทะเล และสรา้งเมอืงโดยการท าเขือ่นก ัน้น า้ต ัง้แต่สมยัโบราณ เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่

อมัสเตอรด์มั จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกว่า 70 เกาะ เกาะเหลา่น้ีแบง่แยกออกจากกนัโดยคลองทีม่คีวามยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 

กโิลเมตร มสีะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรอืที่ทกุคนเรยีกในปจัจบุนัว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หกของการเดินทาง  อมัสเตอรด์มั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ลอ่งเรอืกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ที่ท่านจะไดส้มัผสั

กลิน่อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ดิ ...ชมการสาธติการเจียระไนเพชร ชม

ย่านแหลง่เพศพาณิชย ์ชมบรเิวณย่านดมัสแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่าและ

อนุสาวรยีท์หารหาญ…  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงย่านดมัสแควร ์ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่เจด็ของการเดินทาง  หมู่บา้นโวเลดมั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นโวเลดมั ซึง่เป็นหมูบ่า้นชาวประมงทีส่วยสดงดงาม บนถนน HEAVEN STREET ท่านจะได ้

รูว้่าสวยงามสมชื่อกบัถนนขนาดไหน ...*** เดอืนมนีาคมรวมเขา้สวนดอกทวิลปิเคอเค่นฮอฟดว้ยแลว้ *** 

เดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK150/EK372 

วนัที่แปดของการเดินทาง  สุวรรณภมิู บางพล ี(ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ  *.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

********* 
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อ ั             

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

19-26 มี.ค. / 20-27 มี.ค. 

26 มี.ค.-2 เม.ย.//27 มี.ค.-3 เม.ย. 
49,900.- 8,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 

หมายเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

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 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่

ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่าน

จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  
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7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

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, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง 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  

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บคา่มัดจําเต็มจํานวนทกุกรณี 
-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคาทวัร ์ 
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- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย

การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋ว หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีา

เงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้
ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศและเหตุ
สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น

สาํคัญ…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิท 
หรอืชาํระโดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด  
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทาง

เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิ

มัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 

ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั

ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
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ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขับรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้หมายถงึ
ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี

ซา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่
จําตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีที่

ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอม

แปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 
 
 
 
 


