
              

 

    

 
 

 



              

 

    

ฝรั�งเศส-เบลเยี�ยม-เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด ์� วนั � คืน 
ปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย - ลอ่งเรอืแม่นํ�าแซนน ์- หอไอเฟล - บรสัเซล  

โคโลญจน ์- Shopping Outlet 
หมู่บา้นกรีธ์อรน์(ไรถ้นน) - หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน)   

อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - โรงงานเจยีระไนเพชรที9มีชื9อเสยีง 
**สวนเคอเค่นฮอฟ KEUKENHOF (เทศกาลดอกไม ้C ปีมเีพยีงหนเดียว**  

 
กาํหนดการเดินทาง :   
วนัที9หนึ9งของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู        
17.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที� สนามบนิสุวรรณภมู ิช ั น ! เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารที�น ั �งก่อนขึ นเครื�อง 
20.35 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี ประเทศฝรั �งเศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK373/EK71 

*.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�ดูไบ  0050-0320 *.*.*.  
วนัที9สองของการเดินทาง  ปารสี 
08.00 น. (เวลาทอ้งถิ�น) ถงึสนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝรั �งเศส ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้เชญิท่านเดนิทางต่อโดย...

รถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงปารสี (PARIS) เมอืงที�แมก้ระท ั �งชาวฝร ั �งเศสที�อาศยัอยู่นอกเมอืง
หรอืต่างจงัหวดั หรอืต่างแควน้แดนไกล กลา่ววา่ ตราบใดที�มลีมหายใจ ก็ขอไหไ้ดเ้หน็มหานคร
ปารสี ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัความงาม และความมหศัจรรยข์องกลุม่อาราม และบา้นเรอืน
รา้นขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร และธรรมชาตทิี�น่าตื�นตาตื�นใจ ตลอดสองขา้งทางจน...ถงึเมอืงปารสี  
นาํท่าน ลอ่งเรอืแมน่ํ  าแซน ชมววิทวิทศันข์องเกาะอลิ เดอ ฟรองซท่์ามกลางแสง ส ีและ

สถาปตัยกรรม  สถานที�ราชการและอาคารอนัสาํคญัของปารสี ซึ�งต่างอนุรกัษค์วามงดงามคลาสลคิไวไ้ดอ้ย่างงดงามน่า
ประทบัใจ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บา่ย  จากนั นนาํท่าน ชมเมอืงปารสี มหาราชนีิแห่งเมอืงหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กบัประตูชยั (ARC DE TRIOMPHE) ของพระ

เจา้นโปเลยีนอารค์ เดอทรอิอม ใหท่้านชอ้ปปิ งสนิคา้แบรนดเ์นมที�มชีื�อเสยีง ณ หา้งแกลอรี�ลาฟาแยส เช่น หลยุส,์ พราดา้, 
กชุชี�, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, นํ  าหอม, เครื�องสาํอาง ฯลฯ  
นาํท่านชม (ภายนอก) หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ�งเป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารสี เลศิหรู อลงัการ โรแมนตคิ 
มหศัจรรย ์ดว้ยความสูง 984 ฟตุ สรา้งดว้ยโครงเหลก็ท ั งหมด…ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที�มตีน้ไม ้
เรยีงรายท ั งสองขา้งทางอย่างน่าเดนิเลน่ ตน้แบบถนนราชดาํเนิน ปลา็ชเดอลา คอ็งคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) 



              

 

    

จตัรุสัแห่งความสามคัค ีโบสถแ์มดดแิลน ที�สรา้งแบบกรกีโบราณ ถ่ายรูปกบัปิระมดิหนา้พพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอือดตี
พระราชวงัลฟุว ์  

คํ �า อสิระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ ง 
ที�พกั  MERCURE CDG AIRPORT หรอืเทยีบเท่า  
วนัที9สามของการเดินทาง  ปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย - บรสัเซล (เบลเยี9ยม) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(VERSAILLES) (เขา้แบบ VIP ไมต่อ้งต่อควิรอนาน มไีกดท์อ้งถิ�นบรรยาย)สมัผสั
ความยิ�งใหญ่อลงัการของพระราชวงัที�ไดร้บัการยกย่องวา่ใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที�สุดในโลก ซึ�งไดร้บัการตกแต่งไว ้
อย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ที�มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและ
เฟอรนิ์เจอรช์ ั นด ีเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และ
หอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึ�งรวบรวมเรื�องราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิ�งใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บา่ย นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี�ยม ...ชมอโตเมี�ยม สญัลกัษณข์องงานเอก๊ซโ์ปร ์ที�

ปจัจบุนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ี�มดีา้นบนเป็นหอ้งจดัเลี ยงและรา้นอาหาร …ชมจตัรุสัลาก็รอง ปาลาช จตัรุสักลางเมอืงที�
งดงามมากแห่งหนึ�งของยุโรปโดยเฉพาะดา้นที�เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธคิมรูีปปั นตามจ ั �วต่างๆสวยงามมาก รายรอบ
จตัรุสันี จะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของที�ระลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสีาํหรบันกัท่องเที�ยว ผ่านชมรูปปั นเดก็ชายผม
หยกิ (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู กาํลงัปสัสาวะ (ซึ�งเป็นนํ  าพ)ุ  

 
คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 
ที�พกั  GRESHAM BELSON HOTEL หรอืเทยีบเท่า   
วนัที9สี9ของการเดินทาง  บรสัเซล  - โรมอนดเ์อา้เลท  - โคโลญจน ์(เยอรมนี) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ โรมอนดเ์อา้เลท (ROERMOND OUTLET) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ งสนิคา้แบรนดเ์นมในราคาถกูๆ 
ตามอธัยาศยั 

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ ง  
บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์...ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์(COLOGNE CATHEDRAL) สญัลกัษณแ์ห่งเมอืง

โคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธกิในช่วงศตวรรษที� 14 ภายในเป็นที�เก็บรกัษาหบีทองคาํบรรจอุฐัขิองกษตัรยิเ์ป็นรูป
สามเหลี�ยมหนา้จ ั �ว ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสรจ็สมบูรณใ์นปี 1880 และครั งหนึ�ง
สมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที� 5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมื�อคราวเสดจ็ประพาสเยอรมนัคร ั งแรกในปี 1897 



              

 

    

และที�มหาวหิารแห่งนี ที�แมใ้นปจัจบุนัก็ยงัมกีารขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใตแ้ละขา้งๆ มหาวหิารทาํใหท้ราบวา่ชวีติและ
อารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์มเ่คยแยกจากไกลจากมหาวหิารแห่งนี เลย 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 
ที�พกั  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัที9หา้ของการเดินทาง  โคโลญจน์ -  หมู่บา้นกรียธ์อรน์ - อมัสเตอรด์มั(เนเธอรแ์ลนด)์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั นเดนิทางต่อสู่ เมอืงกรียธ์อรน์ เมอืงที�สวยงามมากๆ เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ ที�ใชก้ารสญัจรไปมาโดยการใชเ้รอื ที�เรยีกกลา่ว
ขานกนัวา่ หมูบ่า้นไรถ้นน   

  นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกงัหนัลม (ซานสคาน) ท่านจะไดถ้่ายรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมอืง 
บา่ย  จากนั นเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอืประเทศที�แผ่นดนิตํ �า ซึ�งพื นดนิตํ �ากวา่

ระดบันํ  าทะเล และสรา้งเมอืงโดยการทาํเขื�อนกั นนํ  าต ั งแต่สมยัโบราณ เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึ�งอมัสเตอรด์มั จะมี
เกาะเลก็เกาะนอ้ยกวา่ 70 เกาะ เกาะเหลา่นี แบง่แยกออกจากกนัโดยคลองที�มคีวามยาวท ั งสิ นถงึ 80 กโิลเมตร มสีะพาน
เชื�อมระหวา่งคลองมากกวา่ 1,000 สะพาน หรอืที�ทกุคนเรยีกในปจัจบุนัวา่เวนิสแห่งทะเลเหนือ  

คํ �า  อสิระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ ง  
ที�พกั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
วนัที9หกของการเดินทาง  อมัสเตอรด์มั - กรุงเทพ ฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ลอ่งเรอืกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ที�ท่าน
จะไดส้มัผสักลิ�นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ดิ  
...ชมการสาธติการเจยีระไนเพชร ชมย่านแหลง่เพศพาณิชย ์ชม
บรเิวณย่านดมั- สแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่าและอนุสาวรยี ์
ทหารหาญ…  

บา่ย นาํท่าน  เขา้ชมสวนเคอเค่นฮอฟ  หนึ�งปีจะจดัหนึ�งคร ั ง จะเริ�มจดังานตั งแต่วนัที� 21 March – 19 May 2019 ...... 
ไดเ้วลานดัหมาย เดนิทางสู่สนามบนิเพื�อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

22.nn น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK150/EK372 
วนัที9เจด็ของการเดินทาง  สวุรรณภมิู บางพล ี(ประเทศไทย) 



              

 

    

 *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�ดูไบ  *.*.*. 
op.!n น.  (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

********* 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 
เด็กตํ 9ากว่า 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่  
ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 
พกัเดี9ยวเพิ9ม 

CR - ST มี.ค. 
SV - SW มี.ค. / SC - SY มี.ค. 
SZ มี.ค.-[ เม.ย. / [V มี.ค.–T เม.ย. 

[R,RRR.- Z,TVV.- 

4-10 เม.ย. / T-CC เม.ย. 
CT-SC เม.ย. / ST เม.ย.-C พ.ค. 
SW เม.ย.-S พ.ค. / Y-C[ พ.ค. 
CW-SS  พ.ค. 

`C,RRR.- 
R,TVV 

CV-CW เม.ย. / CC-CY เม.ย. `R,RRR.- 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิb ในการเปลี9ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึ�นราคาของภาษีนํ�ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่ายื9นวซ่ีา ** 

อตัรานี� รวม 
1. ค่าต ั qวเครื�องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั น(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 
จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื�องปรบัอากาศ 
เนื�องจากอยู่ในภมูปิระเทศที�มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลี�ยนยา้ยเมอืง หรอืเพิ�มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที�เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 
ขอ้มูลเพิ9มเตมิเรื9องโรงแรมที9พกั  
** เนื�องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั



              

 

    

ต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ั นกนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน ซึ�งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมนั นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มอีณุหภมูติ ํ �า  
** กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการ
ปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํ า ซึ�งขึ นอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. ค่าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
ขอ้มูลเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื9นวซ่ีาและการยื9นขอวซ่ีา  
1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยื�นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื�อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณา
อนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั น) 
3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศึกษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรอืศึกษาอยู่เท่านั น  
4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ํ �ากวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ �ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคาํรอ้ง
ขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื�องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซี่าไมต่ํ �ากวา่ 3 หนา้  
5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น
หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  
-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ p ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการสง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (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]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]
เท่านั น 
8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
อตัรานี� ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 



              

 

    

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ  าหนกัเกนิ 
จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง
หรอืของมค่ีาที�สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมนํ ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ 
6. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
8. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร 
9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื�นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณี 
ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั น) 

**กรณุาอา่นเงือนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

 
เง ือนไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั"นทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ(ที*จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นที*เหลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ
จําเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ"นจรงิ 
เง ือนไขการสาํรองทีน ัง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ1การยา้ยเมอืงทีเขา้พกั เชน่ กรณีทีเมอืงน ั2นมกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางที*เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามที*ทางบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนั"นดว้ย 
เพื*อจะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที*ตา่งประเทศ (ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียื*นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดขึ"นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่ / คา่มัดจําตัCวเครื*องบนิ หรอืคา่ตัCวเครื*องบนิ (กรณีออกตัCว
เครื*องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที*กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ*มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั "งนงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางที*เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที*ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื*อนไขสายการ
บนินั"น ๆ เพื*อจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที*ตา่งประเทศ (ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทั "งนี"ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที*ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัCว หรอืคา่ตัCวเครื*องบนิ (กรณีออก
ตัCวเครื*องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่กรณีที*ทา่นยื*นวซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการที*จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที*ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที*ยวบนิ รวมถงึกรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั "งในกรณีที*ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี"าเงนิ) เดนิทาง
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ*ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีที*คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนั
กอ่นการเดนิทาง  
- เมื*อทา่นทําการซื"อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที*ลกูคา้ตอ้ง
ออกตัCวโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั "ง มฉิะนั"นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทั "งสิ"น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
สําคญั…. 



              

 

    

- หลงัจากที*มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทัวรห์รอืทั "งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกบั
ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที*ไดร้ะบไุวท้ั "งหมด 
- นั*งที* Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี*จะนั*งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที*สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี*มี
รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื*นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที*เครื*องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ"าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี*มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี*นั*ง Long leg ขึ"นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที*เชค็อนิสายการบนิ 
ตอนเวลาที*เชค็อนิเทา่นั"น 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั "งสิ"น 
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื*องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที* ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ(ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั "งหมด  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที*ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ*งในกรณีนี"ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั "งหมดหกั
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื*นใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนื*องจากรายการทัวรน์ี"เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ(การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ในการแจง้สถานฑตู เพื*อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื*องวซีา่ของทา่น เนื*องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื*อทา่นไดช้ําระเงนิมัดจํา
หรอืทั "งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับในเงื*อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที*ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื*นคํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครั "ง 
• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที*ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ*มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขั "นตอนการยื*นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 
ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นั"น ซึ*งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที*นี" 
• เมื*อทา่นทําการซื"อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีที*ลกูคา้ตอ้งออกตัCวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั "งมฉิะนั"นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทั "งสิ"นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ 
ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที*เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที*รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื*มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื*น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่
แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื*นชกัชวนผูผ้ื*นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื*อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นที*มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื*อความปลอดภยั / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นที*มเีด็กทารกอายตํุ*ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พื*อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื*น 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที*ตอ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื"อทัวร ์เพื*อหาขอ้สรปุรว่มกนั) 
• ทา่นที*จะออกตัCวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื*อขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์"นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัCวโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์"นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั"นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ*มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี*ยน - เมื*อทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่น
ยอมรับในขอ้ความและเงื*อนไขที*บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั*งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที*ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั*วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื*องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั "งหมด 

 

ขอ้ความซึ*งถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึ*งรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที*มคีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมที*พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที*ทอ่งเที*ยวพรอ้มทั "งการสมัมนา ดงูาน เพื*อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที*เกดิจากโรงแรมที*พัก ยานพาหนะ,  อนัเนื*องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม
, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี*ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุ
งาน, ความลา่ชา้ของเที*ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ*น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ที*เกี*ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื*องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทตู) ซึ*งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที*ยวทั "งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่าง



              

 

    

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงื*อนไขที*บรษัิทฯ ที*รับประกนัในกรณีที*ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที*ตรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื*องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื"นที*มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื*อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ*งผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี*ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื*อความเหมาะสมทั "งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั "งนี"การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ี
เกยีรต ิซึ*งรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที*ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครั "งนี"” 

 
 

 
 


