
 

 

รหัสทัวร FNT1901895 
ทัวรฝร่ังเศส เบลเย่ียม เยอรมัน เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK) 
ปารีส - ลองเรือแมนํ้าแซนน - หอไอเฟล - บรัสเซล - โคโลญจน  
หมูบานกีรธอรน(ไรถนน) - หมูบานกังหันลม (ซานสคาน)   
อัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียง 

 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง :   
วันที่หนึ่งของการเดินทาง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ        
17.00 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร T สายการบิน เอ

มิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตร
โดยสารที่น่ังกอนขึ้นเคร่ือง 

20.35 น. ออกเดินทางสู กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที ่
EK373/EK71 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองทีดู่ไบ  0050-0320 *.*.*.  

วันที่สองของการเดินทาง  มหานครปารีส 
08.00 น. (เวลาทองถ่ิน) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลวเชิญทานเดินทางตอโดย...รถโคชปรับอากาศเขาสูตัว
เมืองปารีส (PARIS) เมืองที่แมกระทั่งชาวฝร่ังเศสท่ีอาศัยอยูนอก
เมืองหรือตางจังหวัด หรือตางแควนแดนไกล กลาววา ตราบใดที่มี
ลมหายใจ ก็ขอไหไดเห็นมหานครปารีส ระหวางทางทานจะไดสัมผัส
กับความงาม และความมหัศจรรยของกลุมอาราม และบานเรือน

รานขายของที่ระลึก รานอาหาร และธรรมชาติที่นาต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดสองขางทางจน
...ถึงเมืองปารีส  
นําทาน ลองเรือแมน้ําแซน ชมวิวทิวทัศนของเกาะอิล เดอ ฟรองซทามกลางแสง สี 
และสถาปตยกรรม  สถานที่ราชการและอาคารอันสําคัญของปารีส ซึ่งตางอนุรักษ
ความงดงามคลาสลิคไวไดอยางงดงามนาประทับใจ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย  จากน้ันนําทาน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแหงเมืองหลวงของโลก ..ถายรูปคูกับ

ประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจานโปเลียนอารค เดอทริออม ใหทานช
อปปم�งสินคาแบรนดเนมที่มีช่ือเสียง ณ หางแกลอร่ีลาฟาแยส เชน หลุยส, พราดา, กุช
ช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ําหอม, เคร่ืองสําอาง ฯลฯ  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
ที่พัก  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเทา  
 
 



 

 

 
วันที่สามของการเดินทาง  ปารีส - บรัสเซล (เบลเย่ียม) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึง่เปนสัญลักษณของกรุงปารีส เลิศหรู 

อลังการ โรแมนติค มหัศจรรย ดวยความสูง 984 ฟุต สรางดวยโครงเหล็กทั้งหมด…
ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่มีตนไมเรียงรายท้ังสองขางทางอยาง
นาเดินเลน ตนแบบถนนราชดําเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอรด (PLACE DE LA 
CONCORDE) จัตุรัสแหงความสามัคคี โบสถแมดดิแลน ที่สรางแบบกรีกโบราณ 
ถายรูปกับประมิดหนาพิพิธภัณฑลูฟว หรืออดีตพระราชวังลุฟว  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเย่ียม ...ชมอโต

เม่ียม สัญลักษณของงานเอกซโปร ที่ปจจุบันใชเปนอาคารพิพิธภัณฑท่ีมีดานบนเปน
หองจัดเลี้ยงและรานอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จตุัรัสกลางเมืองที่งดงามมาก
แหงหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดานที่เปนศาลากลางเปนศิลปะแบบโกธิคมีรูปปم�นตามจั่ว
ตางๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสน้ีจะมีรานขายดอกไม และรานขายของที่ระลึก
ประเภทตาง ๆ คุณภาพดีสําหรับนักทองเที่ยว ผานชมรูปปم�นเด็กชายผมหยิก 
(MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานารักนาเอ็นดู กําลังปสสาวะ (ซึ่ง
เปนน้ําพุ)  

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ีของการเดินทาง  บรัสเซล  - โรมอนดเอาเลท  - โคโลญจน (เยอรมนี) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู OUTLET เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมในราคาถูกๆ 
ตามอัธยาศัย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน ...ชมมหาวิหารแหงโคโลญจน (COLOGNE 

CATHEDRAL) สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน เปนมหาวิหารสไตลโกธิกในชวง
ศตวรรษที่ 14 ภายในเปนที่เก็บรักษาหีบทองคําบรรจุอัฐิของกษัตริยเปนรูป
สามเหลี่ยมหนาจั่ว ฐานแคบสรางในป 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ป 
เสร็จสมบูรณในป 1880 และคร้ังหน่ึงสมเด็จพระปยมหาราช รัชกาลท่ี 5 ของ
ประเทศไทย ไดเคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันคร้ังแรกในป 1897 
และที่มหาวิหารแหงน้ีที่แมในปจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณขางใต
และขางๆ มหาวิหารทําใหทราบวาชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไมเคยแยก
จากไกลจากมหาวิหารแหงน้ีเลย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่หาของการเดินทาง  โคโลญจน -  หมูบานกีรยธอรน - อัมสเตอรดัม
(เนเธอรแลนด) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางตอสู เมืองกีรยธอรน เมืองที่สวยงามมากๆ เปนหมูบานเล็กๆ ที่ใชการ
สัญจรไปมาโดยการใชเรือ ที่เรียกกลาวขานกันวา หมูบานไรถนน   

  นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม (ซานสคาน) ทานจะไดถายรูปอันสวยงามของเหลา

บันดา กังหันลม  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย  จากน้ันเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด หรือ
ประเทศที่แผนดินต่ํา ซึ่งพื้นดินต่ํากวาระดับน้ําทะเล และสรางเมืองโดยการทําเข่ือนกั้น
น้ําตั้งแตสมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ซึ่งอัมสเตอรดัม จะมีเกาะเล็กเกาะ
นอยกวา 70 เกาะ เกาะเหลาน้ีแบงแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งส้ินถึง 
80 กิโลเมตร มีสะพานเช่ือมระหวางคลองมากกวา 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียก
ในปจจุบันวาเวนิสแหงทะเลเหนือ  

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง  
ที่พัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่หกของการเดินทาง  อัมสเตอรดัม - กรุงเทพ ฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร
ดัม ที่ทานจะไดสัมผัสกลิ่นอายและความเปนอยูอยาง 
ใกลชิด  
...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมยานแหลงเพศ
พาณิชย ชมบริเวณยานดัมสแควร ถายรูปกับพระราชวังเกาและอนุสาวรียทหาร
หาญ…  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ไมไดรวมอยูในการรายการ *.*.*.  
ไดเวลานัดหมาย เดินทางสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK150/EK372 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ดูไบ  *.*.*. 
18.40 น.  (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ  

ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

5-11 ก.ย. / 18-24 ต.ค.  
7-13 พ.ย / 21-27 พ.ย 
4-10 ธ.ค. 

39,999.- 8,500.- 
29 ธ.ค. – 4 ม.ค.  49,999.- 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของ

ภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ คาย่ืนวีซา ** 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

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

ไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวัน
เขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยาย
เมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก



 

 

หองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํา
กวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  



 

 

-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / 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 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาอาหารที่ไมไดระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
7. คาบริการพิเศษตางๆ 
8. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
9. คาทิปทานละ 50.- ยูโร 
10. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใด

ไมสามารถมาตามกําหนดได กรณี 
ถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลกูคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 



 

 

**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก 
เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

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

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยันกับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวี
ซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณี
ที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี
ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณี
ออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของ
บริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด  

เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา 
เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพ
และรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

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

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืน
คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี

ซา จะอยูใน 



 

 

ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขอ
อภัยมา ณ ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร
ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ

ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  



 

 

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 
 


