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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์(EK)   

เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรท่ีนั่งขึน้เครื่อง 

วันทีส่อง สนามบินสุวรรณภมิู - ปารีส (ฝร่ังเศส) - ชมเมือง  
01.15 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเท่ียวบินท่ี  EK385/EK073  

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดไูบ : 0445-0820 *.*.*. 
13.30 น.    (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  
บ่าย  น าท่านชมความย่ิงใหญ่ของ ประตชูยั สรา้งขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดจ่กัรพรรดินโปเลียน ผา่นชมบริเวณ 

 ลาน จตัรุสัคองคอรท์ สถานท่ีซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระ
เจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต ...ชมจตัรุสัทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล .. 

. 
ค ่า                    รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนหูอยเอสคาโกร ์
ท่ีพกั  MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม  ปารีส - พระราชวังแวรซ์ายส ์- ชมเมือง - ช้อปป้ิง - ล่องเรือ   
เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                        น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(เขา้แบบ VIP มีไกดพ์ระราชวงับรรยาย)  สมัผสัความย่ิงใหญ่อลงัการ

ของพระราชวงัท่ีไดร้บัการยกย่องวา่ใหญ่โตมโหฬารและสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งไดร้บัการตกแตง่ไวอ้ย่าง
หรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่งๆ ท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตกแตง่ประดบัประดาดว้ยภาพเขียน
ตา่งๆและเฟอรนิ์เจอรช์ัน้ดี อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลียน, หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้ง



 
 

พระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัติภาพ ฯลฯ  ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอนัย่ิงใหญ่ของ
พระราชวงัแห่งนี ้

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพิพิธภณัฑล์ฟูว ์หรือ อดีตพระราชวงัลฟูว.์...อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ DUTY ในราคา

ถกู อาทิเช่น น า้หอม, ครีม, เครื่องส  าอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เขม็
ขดั ฯลฯน าท่านเดินทางสู ่ท่าเรือ เพ่ือลอ่งเรือ ชมความสวยงาม 
ของสถานท่ีส  าคญัคูบ่า้นคูเ่มืองริมสองฝ่ังแมน่  า้แซน ผา่นชม
ความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึน้ตาม
สไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึ่งไดร้บัการอนรุกัษ์ดแูลเป็นอย่างดี 
ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีรว่มกนัสรรสรา้งใหน้ครปารีส ช่ือวา่
เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีท่ีน า้ในแมน่  า้แซนขึน้สงูกวา่ปกติหรือมีเหตกุารณ์
สดุวิสยั เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่  า้แซนอาจจะไมส่ามารถด  าเนินการได )้  
...อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีช่ือเสียง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลยุส,์ พราดา้, กชุช่ี, 
ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น า้หอม, เครื่องส  าอาง ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ในราคาถกู อาทิเช่น น า้หอม, 
ครีม, เครื่องส  าอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เขม็ขดั ฯลฯ 

ค ่า                    รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ท่ีพกั  MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่  ปารีส - TGV - ดจีอง - ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศฝรั่งเศสมุง่หนา้สู ่เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศฝรั่งเศส (314 กม.) 
เมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัด ี *.*.*. โดยรถไฟดว่น TGV *.*.*. 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                  จากนัน้ออกเดินทางสู ่เมืองลเูซิรน์ (LUCERNE) (352 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์
ค ่า                    รบัปะทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั  LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีห่า้  ลูเซิรน ์- แองเกิลเบิรก์ - ยอดเขาทติลิต  - ลูเซิรน์  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองแองเกิลเบิรก์ (ENGELBERG) 
                        (37 กม.) …น าท่านนั่งกระเชา้เพ่ือเดินทางขึน้สู ่ยอดเขาทิตลิต  (MOUNT TITLIS) ยอดเขาท่ีมีความสงู  
                        จากระดบัน า้ทะเลถึง 3,020 เมตร ..อิสระใหท้่านไดเ้ลน่หิมะ  บนยอดเขา ไกลสดุหสูดุตา ... 



 
 

 
 
เท่ียง                 รบัปะทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา 
บ่าย                  น าท่านลงสูย่อดเขาเพ่ือเดินทางกลบัสู ่เมืองลเูซิรน์ (LUCERNE)...น าท่านถ่ายรูปกบัอนสุาวรียส์ิงโตหิน

สญัญาลกัษณข์องทหารสวิส และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลเูซิรน์ใหท้่านไดอิ้สระ
กบัการเลือกซือ้สินคา้สวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงัมีดพบั,  

                   ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก  
ค ่า                    รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนฟูองดรู ์  
ท่ีพกั  LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีห่ก  ลูเซิรน์ - ไฮเดลเบิรก์ - โคโลญจน ์(เยอรมนี) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองไฮเดลเบิรก์ (HELDELBERG) 
                         (337 กม.) เมืองท่ีสดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่ในรฐับาเดน-เวิรท์เทมแบรก์ บริเวณฝ่ังแมน่  า้เน็กคาร ์ซึ่งเป็นรฐั 
                        ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี โดยท่ีเมืองหลวงของรฐันีค้ือเมืองสตุ๊ดการท์ เมืองไฮเดลเบิรก์ม ี
                        ความน่าสนใจมากทัง้ประวตัิศาสตรข์องเมือง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยเป้น 
                        ศนูยก์ลางการศกึษาท่ีส  าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง 
                        แรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหม้ีนกัท่องเท่ียวนบัลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยือนเมือง 
                        แห่งนี…้. 
เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษเมนขูาหมเูยอรมนั 
บ่าย  น าท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ซึ่งสรา้งอยู่บนเชิวเขาเหนือแมน่  า้เน็กคาร ์สามารถมองเห็นวิว

ทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ ตวัปราสาทสรา้งดว้ยหินทราบสีแดงซึ่งมีอายกุวา่ 900 ปี… 
 ออกเดินทางสู ่เมืองโคโลญจน ์(KOLN) (250 กม.) เมืองท่ีเคยถกูท าลายอย่างราบคาบตอนสงครามโลกครัง้

ท่ี 2 .... น าท่าน ชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน ์ (มรดกโลก) (UNESCO WORLD HERITAGE 1996) 
สญัลกัษณแ์ห่งเมืองโคโลญจน ์เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิกดงัเดิมขนานแท ้ท่ีมีความสงูถึง 157.38 เมตรสรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ.1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนัน้ท่านสามารถเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่า
โคโลญจน ์พรอ้มชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง, ของท่ีระลกึ น า้หอมโคโลญจน4์711 ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมช่ือ
ดงันานาชนิดบนถนน WALKING STREET รอบมหาวิหาร 

ค ่า                    รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  KOLN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 
 

 

วันทีเ่จด็  โคโลญจน ์ - หมู่บ้านกีธูรน์ - อัมสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 
เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
   น าท่านเดินทางสู ่หมูบ่า้นกีธรูน์ (GIETHOORN  

VILLAGE) (257 กม.) เยือนเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด ์
หมูบ่า้นเลก็ๆน่ารกัท่ีไมม่ีถนนแมแ้ตส่ายเดียวใน
หมูบ่า้น เป็นหมูบ่า้น UNSEEN ในเนเธอรแ์ลนด ์

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู ่กรุงอมัสเตอรด์มั  (AMSTERDAM)  

(117 กม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่  า้อมัสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตัง้ประมาณ
คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของเนเธอรแ์ลนด ์มีประชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็น
เมืองศนูยก์ลางทางประวตัิศาสตรท่ี์ส  าคญัแห่งหนึ่งของทวีปยโุรป โดยเฉพาะช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี17 ซึ่งเป็น
ช่วงยคุทองของเนเธอรแ์ลนดจ์ากนัน้น  าท่าน ลอ่งเรือกระจกชมกรุงอมัสเตอรด์มั ซึ่งตลอดเวลาหลายรอ้ยปีท่ี
ผา่นมาคลองเป็นเสน้ทางคมนาคมท่ีส  าคญัท่ีสดุของเมืองนี ้และอมัสเตอรด์มัก็มีคลองจ านวนมากท่ีสดุใน
โลกดว้ยและมีสะพานขา้มคลอง 600 สะพาน สถานท่ีส  าคญัน่าชมท่ีสดุของอมัสเตอรด์มัเกือบทัง้หมดจะอยู่
ริมคลองรวมทัง้คฤหาสนบ์า้นช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ย แมก้ระทั่งตลาดดอกไมส้ดของเมืองหลวงแห่งนีก้็ยงั
อยู่ริมคลอง จากนัน้น  าท่าน แวะชมโรงงานเจียรนยัเพชรและอญัมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือช่ือของเนเธอรแ์ลนด์
มานานพรอ้มกนันัน้ท่านจะมีโอกาสเลือกซือ้เพชรเมด็งามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงานอีกดว้ย จากนัน้ 
อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนกาลเวอรส์ตราท (KALVERSTRAAT) ถนนชอ้ปป้ิงสายส  าคญัของอมัสเตอรด์มัอยู่ติดกบั
จตัรุสัดมัสแควร ์ซึ่งรายลอ้มไปดว้ยรา้นรวงของ BRAND NAME และสินคา้ของท่ีระลกึตา่งๆ ใหท้่านไดเ้ลือก
ซือ้หาเป็นของขวญัของฝากอย่างมากมาย 

ค ่า                    อิสระอาหารค  ่า ตามอธัยาศยั  เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
ท่ีพกั  AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีแ่ปด  อัมสเตอรด์มั  - หมู่บ้านประมงโวเลนดมั - หมู่บ้านกังหนัลม - อัมสเตอรด์มั 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้เดินทางสู ่หมูบ่า้นประมงโวเลนดมั (VOLENDAM) (21 กม.) เมืองไขม่กุแห่งซุยเดอร ์ซี  เมืองท่ีมี
พืน้ท่ีท่ีต  ่ากวา่น า้ทะเล  สว่นใหญ่ประกอบอาชีประมงและเกษตรกร  อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ี
ระลกึ  

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนปูลาแฮรล์ิ่ง  



 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม 
(ZAANSE SCHANS) (26 กม.) หมูบ่า้น
อนรุกัษ์วฒันธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของ
ชาวเนเธอรแ์ลนดส์มยัก่อนท่ีมีกลิ่นอาย
หรือสญัลกัษณข์องความเป็น
เนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ย่างครบถว้น อดีตในหมูบ่า้นนีม้ีกงัหนัลมกวา่ 800 ตวั ... ยงัมีโรงสาธิตวิธีการท าชีส 
และท ารองเทา้ไมใ้หท้่านไดเ้ขา้ชม อิสระใหท้่านเท่ียวชมหมูบ่า้นน่ารกัแห่งนี…้. 

 น าท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงอมัสเตอรด์มั ...ชมเมืองอมัสเตอรด์มัประกอบไปดว้ย จตรุสัดมัสแควร ์(DAM 
SQUARE) อนสุาวรียแ์ห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT)..อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่ก้า  อัมสเตอรด์มั - ดไูบ - ประเทศไทย 
เชา้                    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
  ..น าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย 
15.20 น.  ออกเดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK148/EK384 

         แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดไูบ 2359-0250  

วันทีสิ่บ  ประเทศไทย 
12.15 น.       (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี
 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภยั 
ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั 

 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

24 ธ.ค. – 2 ม.ค. 

31 ธ.ค. – 9 ม.ค. 
88,900.- 25,900.- 

ปี 2022 

23 ม.ค.-1 ก.พ. / 30 ม.ค.-8 ก.พ.  

12-21 ก.พ. / 21 ก.พ.-2 มี.ค.  

28 ก.พ.-9 ม.ีค.  

4-13 มี.ค. / 18-27 มี.ค. / 20-29 ม.ีค. 

78,900.- 20,900.- 

9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.  

11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย. 
88,900.- 25,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการ

เดินทางและ ค่ายื่นวซี่า ** 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

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

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

-ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  



 
 

-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 

10. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกิน 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรือของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าอาหารที่ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวซี่าและการยื่นขอวซี่า  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัิวซ่ีาได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที่ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคาํ

รอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัติดวซ่ีาไมต่ํา่กว่า 3 หนา้  



 
 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  
 

**กรุณาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้  เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหว่างบรษิัทและลูกคา้ ** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 30,000 บาท  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้

รายต่อไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเกบ็ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15  วนัก่อนการเดนิทาง  หากทา่นไม่ผ่านการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็นทางบรษิทัขอเกบ็

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ , ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมอืงน้ันมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกั

เมอืงที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็ค่ามดัจาํเตม็จาํนวนทกุกรณี  

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้ 1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร ์  

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้น

จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่

ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิ่มเตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง)  

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพื่อจะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา กรณีที่

ทา่นยืน่วซ่ีาแลว้  

 

หมายเหต ุ

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน , 

จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาต

ใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง   

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

- เมื่อทา่นทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น …โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั …. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทั  

หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด  



 
 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 

กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้  

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น  

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง  

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด   

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ทา่น ซึ่งในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอื

จดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ  

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของ  

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของทา่น เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมื่อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด ไม่วา่จะเป็น

การชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา  

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ  

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย  

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบรษิทัฯ

ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยูใ่น  

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเทา่นัน้ ซึ่งอาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ทา่นไดท้างบรษิทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้  

 เมื่อทา่นทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน  

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั   

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ  

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่น

ชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี  

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน  

จองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื่น  



 
 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ทา่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั)  

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้  

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น  - เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและ

เงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  

 หากในคณะของทา่นมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ ( Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด  

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ่งร่วมเดนิทาง  

ทางบรษิทัฯ  เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอื

ความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่

,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่

จาํตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต ) ซึ่งอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท ัง้ใน หรอื 

ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิ

ดงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ่งร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 

 
 

 


