
 

 

รหัสทัวร FNT1902315 
ทัวรยุโรป ฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด อิตาลี 7 วัน 4 คืน (EK) 
 

จัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟล พิพิธภัณฑลูฟว ประตชัูย จัตุรัสคองคอรท อนุสาวรียสิงโตหิน  
สะพานไมโบราณคาเปล โบสถดูโอโมแหงมิลาน วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ  
17.30 น.     คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 เคานเตอร T สายการบินเอ

มิเรตส (EK)  เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดาน
สัมภาระและบัตรท่ีน่ังขึน้เครื่อง 

21.25 น. ออกเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินที่  EK373 / EK071  
วันท่ีสอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝร่ังเศส) - ชมเมือง  
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0050-0405 *.*.*. 
09.25 น.    (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  
 จากน้ันเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถายภาพ หอไอ

เฟล  เปนท่ีระลึกจากมุมกวางซึ่งเปนจุดที่สวยท่ีสุดและ
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

 นําทาน ถายรูปกับพิพิธภัณฑลูฟว หรืออดีต
พระราชวังลูฟว ...นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพ่ือ
ลองเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ีสําคัญ
คูบานคูเมืองริมสองฝم�งแมน้ําแซน ผานชมความงดงาม
ของโบราณสถานและอาคารเกาแก สรางขึ้นตามสไตล
ของศิลปะเรอเนสซองส ซึ่งไดรับการอนุรักษดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทานจะไดความ
ประทับใจกบัความสวยงามของทัศนียภาพท่ีรวมกันสรรสรางใหนครปารีส ช่ือวาเปนนคร
ท่ีมีความงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน้ําในแมน้ําแซนข้ึนสูงกวาปกติหรือมี
เหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถ
ดําเนินการได)  

บาย นําทาน ผานชมความยิ่งใหญของ ประตูชัย สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดิน
โปเลียน ผานชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอรท สถานท่ีซึ่งเคยเปนลานประหารพระเจา
หลุยสท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัว
เนต 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง หอยเอสคารโกร + ไวน + สเต็ก 
ท่ีพัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันท่ีสาม ปารีส-ดีจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*. 
 อิสระใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมท่ีมีช่ือเสียง ณ หางแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเชน 

หลุยส, พราดา, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ําหอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ ใหทานไดช
อปปم�งสินคาในราคาถูก อาทิเชน น้ําหอม, ครีม, เคร่ืองสําอางกระเป�า, นาฬิกา, เข็มขัด 
ฯลฯ  ...นําทานเดินทางสู เมืองดีจอง แหงแควนเบอรกันดี ของประเทศฝร่ังเศส (315 
กม.) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีส่ี กอลมาร-แองเก้ิลเบิรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน  *.*.*. 
 นําทานเดินทางสู เมืองกลอมารเมืองกอลมารเปน

เมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็งในแควนอาลซัสใน
ประเทศฝร่ังเศส เมืองกอลมารต้ังอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของฝร่ังเศสเมืองกอลมารต้ังอยู
บน “เสนทางไวนของอาลซัส” และไดช่ือวาเปน 
“capitale des vins d'Alsace” (เมืองหลวงแหง
ไวนแหงอาลซัส)กอลมารเปนบานเกิดของจติรกรและ
ชางแกะพิมพมารติน โชนเกาเออร และประตมิากรเฟร
เดริก โอกุสต บารตอลดีผูออกแบบอนุสาวรียเทพี
เสรีภาพ กอลมารมีช่ือเสียงในการอนุรักษเมืองใหยังคงเปนเมืองที่มีลักษณะ
สถาปตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองเกาก็มีพิพิธภัณฑ คริสตศาสน
สถาน และรานคาและท่ีอยูอาศัยท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง 
....จากนน้ันนําทานเดินทางสู เมืองแองเก้ิลเบิรก ประเทศสวิสเซอรแลนด... 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมืองสวิส 
ท่ีพัก TERRACE  HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันท่ีหา แองเก้ิลเบิรก-น่ังกระเชาขึ้นยอดเขาทิทลิส-ลูเซิรน-ทะเลสาบโคโม-มิลาน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  
นําทาน น่ังกระเชาขึ้นสู ยอดเขาทิตลิต ในระดับความสูง 3,020 
เมตร จากระดับน้ําทะเล ใหทานไดสนุกสนานกับการเลนหิมะบน
ยอดเขา และ ใหทานไดชม ถํ้าน้ําแข็ง (ราคากระเชารวมในรายการ
ทัวรแลว 

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUZERN) (52 กม.) 
เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอรแลนด อิสระ
ถายรูปกบั อนุสาวรียสิงโตหิน สัญลักษณของทหารสวิสฯ 
และถายรูปกับสะพานไมโบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิรน 
อิสระใหทานไดซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชนนาฬิกาแบรนดเนมช่ือดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯ
และเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก.. 
นําทานเดินทางสู เมืองโคโม เมืองเล็กๆท่ีสวยงามชายแดนสวิสและอิตาลี …นําทาน
ถายรูปกบัความสวยงามของเมืองและทะเลสาบโคโม.....นําทานเดนิทางสู เมืองมิลาน 

ท่ีพัก Bedbank NH Milan–Roulette -Outskirts หรือเทียบเทา 
วันท่ีหก มิลาน-กรุงเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 
 นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO)  ...นําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถ

ใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเวลาในการสรางนาน
เกือบ 500 ป โดยเร่ิมสรางต้ังแต ป ค.ศ.1386 และที่นาท่ึงของโบสถ ก็คือการตกแตง
ประดับประดาท่ีเนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะ
รูปปم�นรอบตัวอาคาร มีจํานวนกวา 3,000 ช้ิน ขวามือ
ของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง และหลังคามุง
ดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สรางขึ้นเพ่ือ
เปนอนุสรณแกกษัตริยวิคเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ปฐม
กษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ 
นําทาน ชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ
มานูเอล 2 ชอปปم�งอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของ



 

 

โลก มีช่ือเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนด
เนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟท่ีเรียกกันวา ไซด วอลค คาเฟ� สามารถน่ังจิบ คาปู
ชิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเส้ือผาทันสมัย ดังน้ันหากทานไมคิดจะชอปปم�งหรือน่ังกิน
กาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได หรือหากทานยังติด
ใจในเร่ืองชอปปم�ง ก็สามารถไปชอปปم�งตอไดยงัถนนเวีย มอนเต นโปเลโอเน ซึ่งถือเปน
ยานชอปปم�งที่ขึ้นช่ือท่ีสุดของเมืองน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดูโอโมกบัลานกวางแหงหน่ึง ...
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ...  
นําทานเดินทางสู สนามบิน เพ่ือเดินทางสู ประเทศไทย 

22.20 น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ 
EK092 / EK372 

วันท่ีเจ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ 
        *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ 0635-0930 *.*.*. 
19.15 น.       (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดวยความสวัสดี 

@@@ *** @@@ *** @@@  
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 
    อัตราคาบริการ 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียว

เพ่ิม 
19-25 ก.ย. // 18-24 ต.ค. 
22-28 ต.ค. // 13-19 พ.ย. 
27 พ.ย.-3 ธ.ค. // 7-13 ธ.ค. 

39,999.- 
8,500.- 10-16 ต.ค. 41,999.- 

30 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 (ป
ใหม) 49,999.- 

 
 
 



 

 

อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ  
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก 
อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเทาตัว หากวันเขาพัก
ตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง 
หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทาน อาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตาม
กรมธรรม)  



 

 

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] เทาน้ัน 
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย)  
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

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

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก 
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษคาบริการ 
พิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ  60.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน ทานละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทานใด

ไมสามารถมาตามกําหนดได  
กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้น ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได  (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้น ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํา
กวา 3 หนา  
5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 

การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทานละ 3,000 บาท 



 

 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ
คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร  

(หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัท
ระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ 
(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บ 
เฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 
(สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการ 
บินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจ
ของสายการบินและบรษิัทตางประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว) และคาธรรมเนียมวี
ซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว  
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและ



 

 

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผู
ท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม

วาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 



 

 

หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารอง
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี

ซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร
ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 

จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือ

ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

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

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง 



 

 

และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 
 

 


