
 

 

รหัสทัวร FNT1903241 
ทัวรฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอรแลนด 8 วัน 5 คืน (EK) 
ปารีส - ลองเรือแมน้ําแซนน - หอไอเฟล - บรัสเซล - โคโลญจน - Shopping Outlet 
หมูบานกรีธอรน(ไรถนน) - หมูบานกงัหันลม (ซานสคาน)   
อัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรท่ีมีชือ่เสียง - โวเลนดัม 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ีหน่ึงของการเดินทาง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ        
17.00 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคานเตอร T สายการบิน เอ

มิเรตส (EK) เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตร
โดยสารที่น่ังกอนข้ึนเคร่ือง 

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

วันท่ีสองของการเดินทาง  มหานครปารีส 
08.00 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

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

รานขายของที่ระลึก รานอาหาร และธรรมชาติที่นาต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดสองขางทางจน
...ถึงเมืองปารีส  
นําทาน ลองเรือแมน้ําแซน ชมววิทิวทัศนของเกาะอิล เดอ ฟรองซทามกลางแสง สี 
และสถาปตยกรรม  สถานท่ีราชการและอาคารอันสําคัญของปารีส 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, เครื่องสําอาง ฯลฯ  

ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย *.*.*. 
ท่ีพัก  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเทา  
 
 



 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง  ปารีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเปนสัญลักษณของกรุงปารีส เลิศหรู 

อลังการ โรแมนติค มหัศจรรย ดวยความสูง 984 ฟุต สรางดวยโครงเหล็กทั้งหมด…
ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนท่ีมีตนไมเรียงรายท้ังสองขางทางอยาง
นาเดินเลน ตนแบบถนนราชดําเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอรด (PLACE DE LA 
CONCORDE) จตุัรัสแหงความสามัคค ีโบสถแมดดิแลน ท่ีสรางแบบกรกีโบราณ 
ถายรูปกับประมิดหนาพิพิธภัณฑลูฟว หรืออดีตพระราชวังลุฟว  

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

เมี่ยม สัญลักษณของงานเอกซโปร ที่ปจจบัุนใชเปนอาคารพิพิธภัณฑท่ีมีดานบนเปน
หองจัดเล้ียงและรานอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จตุัรัสกลางเมืองที่งดงามมาก
แหงหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดานท่ีเปนศาลากลางเปนศิลปะแบบโกธิคมีรูปปم�นตามจั่ว
ตางๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสน้ีจะมีรานขายดอกไม และรานขายของที่ระลึก
ประเภทตาง ๆ คุณภาพดีสําหรับนักทองเท่ียว ผานชมรูปปم�นเด็กชายผมหยิก 
(MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานารักนาเอ็นดู กําลังปสสาวะ (ซึ่ง
เปนน้ําพุ)  

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเทา   
 
วันท่ีส่ีของการเดินทาง  บรัสเซล  - โรมอนดเอาเลท  - โคโลญจน (เยอรมนี) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู OUTLET เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมในราคาถูกๆ 
ตามอัธยาศัย 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน ...ชมมหาวหิารแหงโคโลญจน (COLOGNE 
CATHEDRAL) สัญลกัษณแหงเมืองโคโลญจน เปนมหาวิหารสไตลโกธิกในชวง
ศตวรรษที่ 14 ภายในเปนที่เก็บรกัษาหีบทองคําบรรจุอัฐิของกษัตริยเปนรูป
สามเหล่ียมหนาจั่ว ฐานแคบสรางในป 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ป 
เสร็จสมบูรณในป 1880 และครั้งหน่ึงสมเด็จพระปยมหาราช รชักาลท่ี 5 ของ
ประเทศไทย ไดเคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันคร้ังแรกในป 1897 
และท่ีมหาวิหารแหงน้ีท่ีแมในปจจุบันก็ยงัมีการขุดพบซากเมืองโรมนัโบราณขางใต
และขางๆ มหาวิหารทําใหทราบวาชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไมเคยแยก
จากไกลจากมหาวิหารแหงน้ีเลย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเทา 
  
วันท่ีหาของการเดินทาง  โคโลญจน -  หมูบานกรียธอรน - อัมสเตอรดัม(เนเธอรแลนด) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันเดินทางตอสู เมืองกีรยธอรน เมืองที่สวยงามมากๆ เปนหมูบานเล็กๆ ที่ใชการ
สัญจรไปมาโดยการใชเรือ ที่เรียกกลาวขานกนัวา หมูบานไรถนน  *.*.*. ไมรวมคา
ลองเรือ *.*.*.  
นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม (ซานสคาน) ทานจะไดถายรูปอันสวยงามของเหลา
บันดา กังหันลม  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย  จากน้ันเดินทางสู กรงุอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแลนด หรือ

ประเทศที่แผนดินตํ่า ซึง่พื้นดินตํ่ากวาระดบัน้ําทะเล และสรางเมืองโดยการทําเข่ือนกั้น
น้ําต้ังแตสมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ซึ่งอัมสเตอรดัม จะมีเกาะเล็กเกาะ
นอยกวา 70 เกาะ เกาะเหลาน้ีแบงแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวท้ังสิ้นถึง 



 

 

80 กิโลเมตร มีสะพานเช่ือมระหวางคลองมากกวา 1,000 สะพาน หรือท่ีทุกคนเรียก
ในปจจุบันวาเวนิสแหงทะเลเหนือ  

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย *.*.*. 
ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา  
 
วันท่ีหกของการเดินทาง  อัมสเตอรดัม  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร
ดัม ที่ทานจะไดสัมผัสกลิ่นอายและความเปนอยูอยาง 
ใกลชิด ...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมยานแหลง
เพศพาณิชย ชมบริเวณยานดัมสแควร ถายรูปกบั
พระราชวังเกาและอนุสาวรียทหารหาญ…  

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  
บาย  อิสระใหทานไดชอปปم�งยานดัมสแควร ตามอัธยาศัย 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา  
 
วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง  หมูบานโวเลดัม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานโวเลดัม ซึ่งเปนหมูบานชาวประมงที่สวยสดงดงาม บนถนน 
HEAVEN STREET ทานจะไดรูวาสวยงามสมชื่อกับถนนขนาดไหน ... 
*** เดือนมีนาคมรวมเขาสวนดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟดวยแลว *** 
.ไดเวลานัดหมาย เดินทางสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที ่EK150/EK372 
 
วันท่ีแปดของการเดินทาง  สุวรรณภูม ิบางพล ี(ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ  *.*.*. 
18.40 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ  
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

6-13 ก.พ. / 18-25 มี.ค. 
21-28 มี.ค. / 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 42,900.- 8,500.- 
 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ คาย่ืนวีซา ** 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้น
สําหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีาร
ปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อัน
เปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก



 

 

หองพัก 
** โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองทีเ่ปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได (กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา  
5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมรีอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  



 

 

-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **  
- 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 , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกนิ 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาอาหารท่ีไมไดระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
7. คาบรกิารพิเศษตางๆ 
8. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
9. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 

คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไม
สามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 



 

 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบรษิัทและลูกคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

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

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจ
มีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยนักับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวี
ซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณี
ท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี
ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานย่ืนวีซาแลว  



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของ
บริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบติัตรง
ตามที่สายการบินกําหนด  

เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมปีญหา 
เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพ
และรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 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 ซึง่ในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

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

เปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่น
คํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี

ซา จะอยูใน 



 

 

ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขอ
อภัยมา ณ ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

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

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษิัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ

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

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  



 

 

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
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,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวามคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดย
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎบัิติตามกฎระเบียบดานการ
ความคมุโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสทิธิ
ดังกลาว บรษิัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึง่
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 
 


