
  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ฝรั่งเศส-เบลเย่ียม-เยอรมัน-เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คืน 
 

ปารีส - ลองเรือแมน้ําแซนน - หอไอเฟล - บรัสเซล 

โคโลญจน - Shopping Outlet - หมูบานกีรธอรน(ไรถนน) 
หมูบานกังหันลม (ซานสคาน) 

อัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

กําหนดการเดินทาง :   
วันท่ีหน่ึงของการเดินทาง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ        

17.00 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ให

การตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรโดยสารท่ีน่ังกอนขึ้นเครื่อง 

20.35 น. ออกเดินทางสู กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK373/EK71 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีดูไบ  0050-0320 *.*.*.  

วันท่ีสองของการเดินทาง  มหานครปารีส 

09.30 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวเชิญ

ทานเดินทางตอโดย...รถโคชปรับอากาศเขาสูตัวเมืองปารีส (PARIS) เมืองท่ี

แมกระท่ังชาวฝรั่งเศสท่ีอาศัยอยูนอกเมืองหรือตางจังหวัด หรือตางแควนแดนไกล 

กลาววา ตราบใดท่ีมีลมหายใจ ก็ขอไหไดเห็นมหานครปารีส ระหวางทางทานจะได

สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรยของกลุมอาราม และบานเรือนรานขายของ

ท่ีระลึก รานอาหาร และธรรมชาติท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดสองขางทางจน...ถึงเมือง

ปารีส  

นําทาน ลองเรือแมนํ้าแซน ชมวิวทิวทัศนของเกาะอิล เดอ ฟรองซทามกลางแสง สี และสถาปตยกรรม  

สถานท่ีราชการและอาคารอันสําคัญของปารีส ซ่ึงตางอนุรักษความงดงามคลาสลิคไวไดอยางงดงามนา

ประทับใจ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย  จากนั้นนําทาน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแหงเมืองหลวงของโลก ..ถายรูปคูกับประตูชัย (ARC DE 

TRIOMPHE) ของพระเจานโปเลียนอารค เดอทริออม ใหทานชอปปงสินคาแบรนดเนมท่ีมีช่ือเสียง ณ หาง

แกลอรี่ลาฟาแยส เชน หลุยส, พราดา, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ําหอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ  

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปง 

ท่ีพัก  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเทา  

วันท่ีสามของการเดินทาง  ปารีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน ชม (ภายนอก) หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเปนสัญลักษณของกรุงปารีส เลิศหรู อลังการ โร

แมนติค มหัศจรรย ดวยความสูง 984 ฟุต สรางดวยโครงเหล็กท้ังหมด…ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-

ELYSEES) ถนนท่ีมีตนไมเรียงรายทั้งสองขางทางอยางนาเดินเลน ตนแบบถนนราชดําเนิน ปล็าชเดอลา 



 

ค็องคอรด (PLACE DE LA CONCORDE) จัตุรัสแหงความสามัคคี โบสถแมดดิแลน ท่ีสรางแบบกรีก

โบราณ ถายรูปกับประมิดหนาพิพิธภัณฑลูฟว หรืออดีตพระราชวังลุฟว  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโตเม่ียม สัญลักษณของงาน

เอกซโปร ที่ปจจุบันใชเปนอาคารพิพิธภัณฑท่ีมีดานบนเปนหองจัดเล้ียงและรานอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็

รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองท่ีงดงามมากแหงหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดานท่ีเปนศาลากลางเปนศิลปะ

แบบโกธิคมีรูปปนตามจ่ัวตางๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสน้ีจะมีรานขายดอกไม และรานขายของท่ีระลึก

ประเภทตาง ๆ คุณภาพดีสําหรับนักทองเที่ยว ผานชมรูปปนเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูง

ประมาณ 3 ศอก หนาตานารักนาเอ็นดู กําลังปสสาวะ (ซึ่งเปนนํ้าพุ)  

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเทา   

วันท่ีส่ีของการเดินทาง  บรัสเซล  - โรมอนดเอาเลท  - โคโลญจน (เยอรมนี) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู โรมอนดเอาเลท (ROERMOND OUTLET) เพลิดเพลินกับการชอปปงสินคาแบรนดเนม

ในราคาถูกๆ ตามอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อความสะดวกในการชอปปง  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน ...ชมมหาวิหารแหงโคโลญจน (COLOGNE CATHEDRAL) สัญลักษณ

แหงเมืองโคโลญจน เปนมหาวิหารสไตลโกธิกในชวงศตวรรษท่ี 14 ภายในเปนท่ีเก็บรักษาหีบทองคําบรรจุ

อัฐิของกษัตริยเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ฐานแคบสรางในป 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ป 

เสร็จสมบูรณในป 1880 และครั้งหน่ึงสมเด็จพระปยมหาราช รัชกาลท่ี 5 ของประเทศไทย ไดเคยเสด็จมา

เยือนเม่ือคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในป 1897 และท่ีมหาวิหารแหงนี้ท่ีแมในปจจุบันก็ยังมีการ

ขุดพบซากเมืองโรมันโบราณขางใตและขางๆ มหาวิหารทําใหทราบวาชีวิตและอารยะธรรมของคน

โคโลญจนไมเคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแหงน้ีเลย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

ท่ีพัก  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเทา  

วันท่ีหาของการเดินทาง  โคโลญจน -  หมูบานกีรยธอรน - อัมสเตอรดัม(เนเธอรแลนด) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางตอสู เมืองกีรยธอรน เมืองท่ีสวยงามมากๆ เปนหมูบานเล็กๆ ท่ีใชการสัญจรไปมาโดยการ

ใชเรือ ที่เรียกกลาวขานกันวา หมูบานไรถนน   

  นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม (ซานสคาน) ทานจะไดถายรูปอันสวยงามของเหลาบันดา กังหันลม  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บาย  จากนั้นเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด หรือประเทศที่แผนดินต่ํา ซึ่ง

พ้ืนดินต่ํากวาระดับน้ําทะเล และสรางเมืองโดยการทําเขื่อนกั้นนํ้าตั้งแตสมัยโบราณ เมืองหลวงของ

เนเธอรแลนด ซึ่งอัมสเตอรดัม จะมีเกาะเล็กเกาะนอยกวา 70 เกาะ เกาะเหลาน้ีแบงแยกออกจากกันโดย

คลองที่มีความยาวท้ังสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหวางคลองมากกวา 1,000 สะพาน หรือที่ทุก

คนเรียกในปจจุบันวาเวนิสแหงทะเลเหนือ  

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปง  

ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา  

วันท่ีหกของการเดินทาง  อัมสเตอรดัม - กรุงเทพ ฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอรดัม ที่ทานจะได

สัมผัสกล่ินอายและความเปนอยูอยาง ใกลชิด  

...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมยานแหลงเพศพาณิชย ชมบริเวณ

ยานดัมสแควร ถายรูปกับพระราชวังเกาและอนุสาวรียทหารหาญ…  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ไมไดรวมอยูในการรายการ *.*.*.  

ไดเวลานัดหมาย เดินทางสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK150/EK370 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 



 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีดูไบ  *.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  

อตัราคาใชจาย   

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ  

ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

21-27 พ.ย / 29 พ.ย. 5 ธ.ค. 

5-11 ธ.ค. 
39,999.- 8,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ คายื่นวีซา ** 
 

หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 

อัตราน้ีรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ

จะตองอยู 

ภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดข้ึนสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจาก 

อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล

ตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัท

จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 

(Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยก

หองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก



 

หองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินจิของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวซีา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อ

วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ

พิจารณาอนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น  

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํา

รองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ

เปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจาํนวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปน

หนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยายเพื่อการรักษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  

- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลาน

บาท]เทานั้น 

8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 



 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนัก

เกินจากทางสาย 

การบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา

เดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษคาบริการ

พิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 50.- ยูโร 

8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได 

กรณีถามี 

คาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 
 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินคามัดจํา ทานละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  

ชําระสวนท่ีเหลือ 15 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเครื่องบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทฯ ไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบิน

และชวงเวลาเดินทาง  

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง  

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด 

เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู



 

ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long 

leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  เก็บคาใชจายทานละ 2,000 - 10,000 บาท (คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง) 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้น  ยึดคามัดจําเต็มจํานวน  

 กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน  เก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนท่ี 

บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน

บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ

เดินทาง 

ของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วหรือคา

ตั๋วเคร่ืองบิน(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทาง

บริษัทฯ ขอ 

เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก

ตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของ 

สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน (ผูใหญ 

) และ/ 

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด

หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม

สามารถควบคุม 



 

ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง

ราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขาประเทศ 

ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจ

ของสถานฑูต  

เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัด

จําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา

ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทานจะ 

ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม

ใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 

และโปรด 

แตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ

ทาง 

สถานทูตเรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อทานได 

ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจ

ของทาง 

สถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 



 

 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณี

ท่ีลูกคา 

ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ

คาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และ

เหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวม

เดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจของ

คนสวน 

ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุม

ใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง

แพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

จองทัวรเพ่ือ 

หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุป

รวมกัน) 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ 

ยืนยัน 

การเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ

คาใชจายน้ันได 

 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 

20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว

หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน

การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 



 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อัน

เน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต 

รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความ

คุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคน

เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรม

ของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง 

รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ

จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ

และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งนี้” 
 

 


