
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝรัง่เศส-เบลเย่ียม-เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คืน 

ปารีส - ลอ่งเรือแม่น ้าแซนน์ - หอไอเฟล - บรสัเซล 

โคโลญจน์ - Shopping Outlet - หมู่บา้นกรีธ์อรน์(ไรถ้นน) 

  หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน) 

อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรือหลงัคากระจก – โรงงานเจยีระไนเพชรที่มีช่ือเสยีง 
 



 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง :   

วันท่ีหนึ่งของกำรเดินทำง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ        

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมเิรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและบัตรโดยสารที่นัง่ก่อนข้ึนเครื่อง 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373/EK71 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครือ่งที่ดูไบ  0050-0320 *.*.*.  

วันท่ีสองของกำรเดินทำง  มหำนครปำรีส 

09.30 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเชิญท่าน
เดินทางต่อโดย...รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองปารสี (PARIS) เมอืงที่แม้กระทั่งชาว
ฝรัง่เศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใด
ที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารสี ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสักับความงาม 
และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร 
และธรรมชาติที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดสองข้างทางจน...ถึงเมอืงปารีส  

น าท่าน ล่องเรือแม่น้ าแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอลิ เดอ ฟรองซ์ท่ามกลางแสง สี และสถาปัตยกรรม  
สถานที่ราชการและอาคารอันส าคัญของปารสี ซึ่งต่างอนุรักษ์ความงดงามคลาสลิคไว้ได้อย่างงดงามน่า
ประทับใจ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย  จากนั้นน าท่าน ชมเมอืงปารสี มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ..ถ่ายรปูคู่กับประตูชัย (ARC DE 

TRIOMPHE) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทรอิอม ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีช่ือเสียง ณ ห้าง
แกลอรีล่าฟาแยส เช่น หลุยส์, พราด้า, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ าหอม, เครือ่งส าอาง ฯลฯ  

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิง้ 
ที่พัก  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสำมของกำรเดินทำง  ปำรีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ชม (ภายนอก) หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงปารสี เลิศหรู อลังการ โร

แมนติค มหัศจรรย์ ด้วยความสูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็กทัง้หมด…ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-
ELYSEES) ถนนที่มีต้นไมเ้รียงรายทั้งสองข้างทางอย่างน่าเดนิเล่น ต้นแบบถนนราชด าเนิน ปล็าชเดอลา ค็อง
คอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) จัตุรสัแหง่ความสามัคคี โบสถ์แมดดิแลน ทีส่ร้างแบบกรีกโบราณ 
ถ่ายรูปกับปริะมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรอือดีตพระราชวังลฟุว์  



 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโตเมี่ยม สญัลักษณ์ของงานเอก๊ซ์

โปร์ ทีป่ัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ทีม่ีด้านบนเป็นหอ้งจดัเลี้ยงและร้านอาหาร …ชมจัตุรสัลาก็รอง ปาลาช 
จัตุรสักลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยโุรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรปูปั้น
ตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตรุสันี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ 
คุณภาพดีส าหรับนกัท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยกิ (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก 
หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ก าลังปสัสาวะ (ซึง่เป็นน้ าพุ)  

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันท่ีสี่ของกำรเดินทำง  บรัสเซล  - โรมอนด์เอ้ำเลท  - โคโลญจน์ (เยอรมนี) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โรมอนด์เอ้าเลท (ROERMOND OUTLET) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมใน
ราคาถูกๆ ตามอัธยาศัย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อความสะดวกในการช้อปปิง้  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญจน์ ...ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (COLOGNE CATHEDRAL) สญัลักษณ์แหง่

เมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองค าบรรจุอัฐิของ
กษัตริย์เปน็รปูสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบสร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสรจ็
สมบรูณ์ในปี 1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสดจ็มาเยอืนเมือ่
คราวเสด็จประพาสเยอรมันครัง้แรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแหง่นี้ที่แม้ในปัจจุบันก็ยังมกีารขุดพบซาก
เมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆ มหาวิหารท าใหท้ราบว่าชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไมเ่คยแยก
จากไกลจากมหาวิหารแห่งนีเ้ลย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 



 
 

วันท่ีห้ำของกำรเดินทำง  โคโลญจน์ -  หมูบ่้ำนกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมอืงกรีย์ธอร์น เมืองที่สวยงามมากๆ เป็นหมูบ่้านเล็กๆ ที่ใช้การสญัจรไปมาโดยการใช้
เรือ ทีเ่รียกกล่าวขานกันว่า หมู่บ้านไร้ถนน   

  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่ กรงุอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ า ซึ่ง

พื้นดินต่ ากว่าระดับน้ าทะเล และสร้างเมืองโดยการท าเข่ือนกั้นน้ าตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองหลวงของ
เนเธอร์แลนด์ ซึง่อัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่าน้ีแบ่งแยกออกจากกันโดย
คลองทีม่ีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเช่ือมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทกุคน
เรียกในปัจจุบันว่าเวนสิแห่งทะเลเหนือ  

ค่ า  อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิง้  
ที่พัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทียบเท่า  

วันท่ีหกของกำรเดินทำง  อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพ ฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรงุอัมเตอร์ดมั ทีท่่านจะได้
สมัผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด  
...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมย่านแหลง่เพศพาณิชย์ ชมบริเวณ
ย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกบัพระราชวังเก่าและอนุสาวรียท์หารหาญ…  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ า ไม่ได้รวมอยู่ในการรายการ *.*.*.  
ได้เวลานัดหมาย เดินทางสูส่นามบินเพือ่เดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK150/EK370 
 
 



 
 

วันท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง  สุวรรณภูมิ บำงพลี (ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครือ่งที่ดูไบ  *.*.*. 
18.40 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  
 

อตัราค่าใชจ้่าย   

อตัราค่าใชจ้่าย ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตยีงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

21-27 พ.ย / 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

5-11 ธ.ค. 
39,999.- 8,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึ้นราคาของภาษีน า้มนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดนิทางและ ค่ายื่นวีซ่า ** 
 

หมายเหต ุก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้นี้ ทางบริษทัฯ จะยึดถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจาก 

อยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์

,การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ิดกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้

ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็เงนิเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 



 
 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่  

** กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวซีา่และการยื่นขอวซี่า  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่ อวางแผนในการขอ

วซ่ีาของทา่น ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านั้น  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอื

เดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค า

รอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กวา่ 3 หนา้  

5. ทา่นทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของทาง

ราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

-ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่ีอายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เทา่นัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

 

 

 

 



 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสาย 

การบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของ

มค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาเชง็เกน้ 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้ม ี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะน้ันขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบนิและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษทัฯ ไดส้  ารองที่น ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

การเรียกเก็บค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึ่งมค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กิดขึ้นจริง  

3. นัง่ที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ที่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 

กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่น ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เชค็อินสายการบนิ 

ตอนเวลาที่เชค็อินเท่านัน้ 
• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง) 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้น  ยดึค่ามดัจ าเต็มจ านวน  

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่



 
 

บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไป

ช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง 

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ

(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

• กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัิวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไมผ่่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ 

เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

• กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษิทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหต ุ

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ทา่น ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนยีมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  

เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้  าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด 

ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัใน

เงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ 

ถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  



 
 

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 

ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯเมือ่ทา่นได ้ ช าระเงนิมดัจ าหรือ

ท ัง้หมด จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด  

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเทา่นัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ที่นี้ 

• เมือ่ทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นที่รกัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดือน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ทา่นที่มเีดก็ทารกอายุต า่กวา่กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรบั

ในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 



 
 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, 

การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / 

หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจาก

เป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่

ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของ

ผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมสีิ่งผิด

กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้น้ี” 

 

 


