
 

 

รหัสทัวร VCT1900330 
ทัวรยุโรป EURO 2.4 France Swiss Italy 7 วัน 4 คืน (EK) 
ปารีส – ดีจอง - เจนีวา 
เบิรน - แองเก้ิลเบิรก – ลูเซิรน- มิลาน 
 
 

 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง :   
วันแรก กรุงเทพฯ  
16.00 น.     คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 เคานเตอร T สายการบินเอ

มิเรตส (EK)  เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
และบัตรที่น่ังขึ้นเคร่ือง 

20.35 น.  ออกเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส โดยเที่ยวบินที่  EK373 / EK071  
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝร่ังเศส) - ชมเมือง  
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ 0050-0320 *.*.*. 
08.00 น.    (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลังผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  
 จากน้ันเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถายภาพ หอไอเฟล  เปนที่ระลึกจากมุมกวางซ่ึง

เปนจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 นําทาน ถายรูปกับพิพิธภัณฑลูฟว หรืออดีต

พระราชวังลูฟว ...นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพ่ือ
ลองเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สําคัญคูบานคูเมือง
ริมสองฝم�งแมน้ําแซน ผานชมความงดงามของ
โบราณสถานและอาคารเกาแก สรางขึ้นตามสไตลของศิลปะเรอเนสซองส ซึ่งไดรับการ
อนุรักษดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของ
ทัศนียภาพท่ีรวมกนัสรรสรางใหนครปารีส ช่ือวาเปนนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก (ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนขึ้นสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน 
เปนตน รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)  

  
บาย นําทาน ผานชมความยิ่งใหญของ ประตูชัย สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโป

เลียน ผานชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอรท สถานที่ซ่ึงเคยเปนลานประหารพระเจาหลุยสที่ 
16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หอยเอสคารโกร + ไวน + สเต็ก 
ที่พัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สาม ปารีส-ดีจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 
 อิสระใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่มีช่ือเสียง ณ หางแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเชน หลุยส

, พราดา, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ําหอม, เคร่ืองสําอาง ฯลฯ ใหทานไดชอปปم�ง
สินคาในราคาถูก อาทิเชน น้ําหอม, ครีม, เคร่ืองสําอางกระเป�า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ   
นําทานเดินทางสู เมืองดีจอง แหงแควนเบอรกันดี ของประเทศฝร่ังเศส (315 กม.) 

ที่พัก IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทียบเทา 
วนัที่ส่ี เจนีวา-เบิรน-แองเกิ้ลเบิรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน  *.*.*. 

ออกเดินทางตอสู กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ต้ังอยูริม 
ทะเลสาบเจนีวา … 
นําทาน ชมเมืองเจนีวา เมืองที่วากันวาเปนพันธรัฐสวิสที่
แทบจะไมมีอะไรเปนสวิสเลย นอกจากนโยบายตางประเทศ 
ศาสนาและเปนที่ต้ังของธนาคารจํานวนมาก ชมทะเลสาบ
เจนีวา และ น้ําพุจรวด (JET D’EAU) ที่สามารถสงน้ําขึ้น
ทองฟ�าไดสูงถึง 140 เมตร และเปนสัญลักษณอยางหน่ึง
ของเจนีวา    ชมนาฬิกาดอกไม ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบ
เจนีวาบงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอเจนีวา.... 
จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงเบิรน (BERNE) (101 กม.) เมืองที่มีน้ําพุมากที่สุดเมืองหน่ึง
ของยุโรป และเปนเมืองโลกทางดานวัฒนธรรมท่ีองคการยูเนสโกใหอนุรักษไว 

นําทานชมเมืองเบิรน ชมมารคกาสเซ ยานเมืองเกาที่ปจจุบันเต็มไปดวยราน
ดอกไม และรานเส้ือผาบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนตจึงเหมาะกับการเดินเท่ียว 
ชมอาคารเกาอายุ 200 - 300 ป ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับ
สูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของ
เกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซท กล็อคเคน อายุ 800 ปที่มี “โชว” ใหดู

ทุกๆช่ัวโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส (ทาวนฮอลล) เบเร็นกรา
เบ็นหรือหลุมหมี สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน ....จากนน้ันนําทานเดินทางสู เมืองแอง
เก้ิลเบิรก ประเทศสวิสเซอรแลนด... 



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมืองสวิส 
ที่พัก TERRACE  HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หา แองเก้ิลเบิรก (OPTION)-ลูเซิรน-มิลาน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*.  
*.*.. หมายเหตุ : ทานที่ตองการน่ังกระเชาขึ้นยอดเขาทิตลิต กรุณาแจงหัวหนาทัวรกอนลวงหนาคา 
ยอดเขาทิตลิต  ยอดเขาที่มีความสูง จากระดับน้ําทะเลถึง 3,020 เมตร หรือ ประมาณ 10,000 ฟต 
ใหทานไดเลนหิมะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา    (คาข้ึนยอดเขาไมรวมในรายการทัวร) 

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUZERN) (52 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศ
สวิสเซอรแลนด อิสระถายรูปกับ อนุสาวรียสิงโตหิน สัญลักษณของทหารสวิสฯ และถายรูป
กับสะพานไมโบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิรน 

 
 อิสระใหทานไดซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชนนาฬิกาแบรนดเนมช่ือดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯ

และเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก...  
ที่พัก Bedbank NH Milan–Roulette -Outskirts หรือเทียบเทา 
วันที่หก มิลาน-กรุงเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 
 นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO)  ...นําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญ

อันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเวลาในการสรางนานเกือบ 500 
ป โดยเร่ิมสรางต้ังแต ป ค.ศ.1386 และท่ีนาทึ่งของ
โบสถ ก็คือการตกแตงประดับประดาที่เนนความ
หรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปปم�นรอบตัวอาคาร มี
จํานวนกวา 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมีอาคารทรง
กากบาทหลังหน่ึง และหลังคามุงดวยกระเบ้ืองโปรงใส 



 

 

เรียกกันวา“อาเขต” สรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณแกกษัตริยวิคเตอรเอมมานูเอลที ่2 ปฐม
กษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ 
นําทาน ชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปم�งอาเขตที่
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก มีช่ือเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน เพราะ
นอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟที่เรียกกันวา ไซด วอลค 
คาเฟ� สามารถน่ังจิบ คาปูชิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเส้ือผาทันสมัย ดังน้ันหากทานไม
คิดจะชอปปم�งหรือน่ังกินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังน้ีให
ได หรือหากทานยังติดใจในเร่ืองชอปปم�ง ก็สามารถไปชอปปم�งตอไดยังถนนเวีย มอนเต นโป
เลโอเน ซึ่งถือเปนยานชอปปم�งท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของเมืองน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดูโอโมกับลาน
กวางแหงหน่ึง ...อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ...  
นําทานเดินทางสู สนามบิน เพ่ือเดินทางสู ประเทศไทย 

21.20 น. (เวลาทองถ่ิน) ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 
EK092 / EK372 

วันทีเ่จ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
        *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ 0635-0930 *.*.*. 
18.40 น.       (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดวยความสวัสดี 

@@@ *** @@@ *** @@@  
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 
    อัตราคาใชจาย  

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียว

เพ่ิม 
30 เม.ย.- 6 พ.ค.  
7-13 พ.ค. / 17-23 พ.ค. 
18-24 พ.ค. / 24-30 พ.ค. 

41,999.- 8,500.- 
11-17 เม.ย. *สงกรานต* 49,999.- 

 



 

 

อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ  
จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไม

มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก 
อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรง
กับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่ม
คาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขา
พัก 3 ทาน อาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมน้ันไมสามารถ
จัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพ่ือ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 



 

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] เทาน้ัน 
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย)  
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก 
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วย
จากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษคาบริการ 
พิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ  60.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน ทานละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไม

สามารถมาตามกําหนดได  
กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้น ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาใน
การพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได  (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้น ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 



 

 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว
ต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิง
ในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 
หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  

**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณี
ที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร  



 

 

(หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัท
ระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ 
(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเกบ็ 
เฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 
(สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินให

ระบุขอความตามเง่ือนไขสายการ 
บินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
สายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวี
ซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีที่ทานย่ืนวีซาแลว  
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) 
เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท
ฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 



 

 

- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหา
ทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา

เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง

นอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของ
เอกสารวีซา 



 

 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวา 

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหม
ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา 

จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมาย

เหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ังมิฉะน้ัน
ทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ 
(เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความ

ปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทาน
อ่ืน 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ
ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือขอ
คํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  

ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 08.00 

น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เม่ือทานจอง
ทวัรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่
เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตอง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึง
ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 
 

 


