
 

 

รหัสทัวร vct1904019 
ทัวรเยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเย่ียม ฝร่ังเศส 7 วัน 4 คืน (EK) 
แฟรงคเฟรท - เซนตกอร - ลองแมน้ําไรน - โคโลญจน  
หมูบานกีรธอรน(ไรถนน) - หมูบานกังหันลม (ซานสคาน) - ปารีส  
อัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียง - เทศกาลดอกไม 

 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง :   
วันพุธท่ี 8 เมษายน 2563 (1)     สนามบินสุวรรณภูมิ - แฟรงคเฟรท       
17.30 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอร T สายการบิน เอ

มิเรตส (EK) เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตร
โดยสารท่ีน่ังกอนข้ึนเคร่ือง 

21.05 น. ออกเดินทางสู เมืองแฟรงคเฟรท (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี โดยสายการ
บินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK373/EK043  *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีดูไบ  0050-
0345 *.*.*.  

วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563 (2)      แฟรงคเฟรท - เซนตกอร - ลองแมน้ําไรน - บอบ
พารด - โคโลญจน - ดุสเซสดอรฟ      
08.50 น. (เวลาทองถ่ิน) ถึงสนามบินเมืองแฟรงคเฟรท (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี 

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย ..รถโคชนําทานออก
เดินทางสู เมืองรูเดสไฮม (RUDESHEIM) เมืองโรแมนติกแหงลุมแมน้ําไรน gเมือง
ท่ีเต็มไปดวยมนเสนหของตึกเกา รานขายของท่ีระลึก สรางข้ึนในศตวรรษท่ี16….
อิสระเดินเลนถายรูปชมเมืองตามอัธยาศัย... 

 นําทานเดินทางสู เมืองเซนตกอร (SANKT GOAR) เมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะ
บทกวีของ HEINRICH HENE ท่ีไดรับการดูแลรักษาอยางดี ยังคงใหภาพ
ประทับใจเหมือนท่ีเคยเปนมาในค.ศ.ท่ี 19 เมืองสําคัญสําหรับจัดงานเทศกาลการจุด
พลุประจําปริมฝم�งแมน้ําไรนและยังลือช่ือดานเหลาองุนคุณภาพสูงของเยอรมนี...เพื่อ
ลองเรือแมน้ําไรน สูทาเรือ เมืองบอบพารด (BOOPARD) ชมทัศนียภาพของแมน้ํา
ไรน ใหทานเพลิดเพลินกับเร่ืองราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผา
ตางๆ ท่ียังคงมีมนตเสนหอยางไมเสื่อม คลาย แมน้ําสายน้ียังกอใหเกิดเร่ืองราว, 
ตํานานและบทเพลงตางๆ ท่ีทําใหผูคนหลงใหล.... 

 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน เมืองใหญริมแมน้ําไรน มีศูนยกลางทางการคา 

งานศิลปะ และอุตสาหกรรม และเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญจน 4711 อันลือ
ช่ือ มีมหาวิหารขนาดใหญอลังการท่ีสุดในยุโรปเรียกกันวา เคิลนโดม และมีเทศกาล
คานิวาลมีช่ือเสียง เร่ิมข้ึนในวันท่ี 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที และ 11 
วินาที ของทุกป แลวจะดําเนินตอไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ มีการแสดง



 

 

ดนตรี วงโยธวาทิต การประกวดเตนรําของชุมชนตาง ๆ การแตงกายแบบแฟนซี 
ขบวนแห การด่ืมกิน ดึงดูดนักทองเท่ียวไดจากทุกสารทิศ.... 

 นําทาน ชม (ภายนอก) มหาวิหารแหงโคโลญจน (COLOGNE CATHEDRAL) 
สัญลักษณแหงเมืองโคโลญจน เปนมหาวิหารสไตลโกธิกดังเดิมขนานแท เปนรูป
สามเหล่ียมหนาจ่ัว ฐานแคบ สรางในป 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 
ป เสร็จสมบูรณในป 1880 และคร้ังหน่ึงสมเด็จพระปยมหาราช รัชกาลท่ี 5 ของ
ประเทศไทย ไดเคยเสด็จมาเยือนเม่ือคราวเสด็จประพาสเยอรมันคร้ังแรกในป 
1897 และท่ีมหาวิหารแหงน้ีท่ีแมในปจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณ
ขางใตและขางๆมหาวิหารทําใหเราทราบวาชีวิต และอารยะธรรมของคนโคโลญจน
ไมเคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแหงน้ีเลย... 

 นําทานเดินทางสู เมืองดุสเซสดอรฟ (DUSSELDORF) (45 กม.) จัดวาเปนเมือง
สมัยใหมของประเทศเยอรมนี แตยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมเอาไว
ไดอยางลงตัว  

ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย *.*.*. 
ท่ีพัก  DUSSELDORF หรือเทียบเทา  
วันศุกรที่ 10 เมษายน 2563 (3)  ดุสเซสดอรฟ - หมูบานกีรยธอรน  - โวเลนดัม - 
อัมสเตอรดัม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางตอสู เมืองกีรยธอรน (GIETHOORN) (235 กม.) เมืองที่สวยงาม
มากๆ เปนหมูบานเล็กๆ ท่ีใชการสัญจรไปมาโดยการใชเรือ ท่ีเรียกกลาวขานกันวา 
หมูบานไรถนน  *.*.*. ไมรวมคาลองเรือ *.*.*. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโวเลนดัม (VOLENDAM) (134 กม.) ต้ังอยูบริเวณปากอาว

น้ําเค็มของทะเลไอซเซลเมียร กอนท่ีรัฐบาลไดสรางเข่ือนสูงใหญปดทะเลเพ่ือสราง
เปนกําแพงก้ันน้ําทวมและจัดทําเปนแหลงอนุรักษน้ําจืด จึงกลายเปนเมืองริมทะเล
น้ําจืด ท่ียังคงอนุรักษวัฒนธรรมด้ังเดิมเอาไวอยางนาสนใจ ขอเชิญเพลินชม
บรรยากาศริมน้ําท่ีมีอากาศสดช่ืน อิสระใหทานไดเดินเลน ชมเมืองและวิถีชีวิตของ
ชาวประมงดัชช ท่ียังคงอนุรักษไวอยางดี หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกนารักๆ ภายใน
เมืองหมูบานชาวประมงแหงน้ี…. 



 

 

 จากน้ันเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) (22 กม.) ประเทศ
เนเธอรแลนด หรือประเทศท่ีแผนดินต่ํา ซ่ึงพื้นดินต่ํากวาระดับน้ําทะเล และสราง
เมืองโดยการทําเข่ือนก้ันน้ําต้ังแตสมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ซ่ึง
อัมสเตอรดัม จะมีเกาะเล็กเกาะนอยกวา 70 เกาะ เกาะเหลาน้ีแบงแยกออกจากกัน
โดยคลองท่ีมีความยาวท้ังส้ินถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเช่ือมระหวางคลองมากกวา 
1,000 สะพาน หรือท่ีทุกคนเรียกในปจจุบันวาเวนิสแหงทะเลเหนือ  
 นําทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอรดัม ท่ีทานจะไดสัมผัสกล่ินอาย
และความเปนอยูอยาง ใกลชิด  
...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมยานแหลงเพศพาณิชย ชมบริเวณยานดัมส
แควร 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง  
ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา  
วันเสารท่ี 11 เมษายน 2563 (4)  อัมสเตอรดัม - หมูกังหันลม - สวนเคอเกนฮอฟ - บรัส
เซส (เบลเย่ียม) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม (ZAANSE SCHANS) (22 กม.)  ใหทานได
ถายรูปเปนท่ีระลึกกับกังหันลม สัญลักษณท่ีสําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชม
การสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชท่ีใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพ

ตางๆพรอมเชิญเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก…. 
 นําทาน เขาชมสวนเคอเคนฮอฟ (สวนดอกไมทิวลิป) (48 กม.) เร่ิมจัดงานต้ังแต

วันท่ี 21 March–10 May 2020 หน่ึงปจะจัดหน่ึงคร้ัง…. 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) (203 กม.) ประเทศเบลเย่ียม 
เมืองหลวงของประเทศสถานท่ีต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกัน
แอตแลนติกเหนือ หรือนาโต … 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเทา   
วันอาทิตยท่ี 12 เมษายน 2563 (5)   บรัสเซส - ชอปปم�ง - ปารีส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

...นําทาน ชมอโตเม่ียม สัญลักษณของงานเอกซโปร ท่ีปจจุบันใชเปนอาคาร
พิพิธภัณฑท่ีมีดานบนเปนหองจัดเล้ียงและรานอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช 
จัตุรัสกลางเมืองท่ีงดงามมากแหงหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดานท่ีเปนศาลากลางเปน
ศิลปะแบบโกธิคมีรูปปم�นตามจ่ัวตางๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสน้ีจะมีรานขาย
ดอกไม และรานขายของท่ีระลึกประเภทตาง ๆ คุณภาพดีสําหรับนักทองเท่ียว ผาน
ชมรูปปم�นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานารัก
นาเอ็นดู กําลังปสสาวะ (ซ่ึงเปนน้ําพุ)  

 
 นําทานเดินทางสู LA VALLEE OUTLET (326 กม.) เพลิดเพลินกับการชอปปم�ง

สินคาแบรนดเนมในราคาถูกๆ ตามอัธยาศัย 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
บาย นําทานเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) (38 กม.) เมืองท่ีแมกระท่ังชาวฝร่ังเศสท่ี

อาศัยอยูนอกเมืองหรือตางจังหวัด หรือตางแควนแดนไกล กลาววา ตราบใดท่ีมีลม
หายใจ ก็ขอไหไดเห็นมหานครปารีส ระหวางทางทานจะไดสัมผัสกับความงาม และ
ความมหัศจรรยของกลุมอาราม และบานเรือนรานขายของท่ีระลึก รานอาหาร และ
ธรรมชาติท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดสองขางทางจน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก  IBIS หรือเทียบเทา  



 

 

วันจันทรท่ี 13 เมษายน 2563 (6)  ปารีส - ชมเมือง - ลองแมน้ําแซน - ดูไบ - 
ประเทศไทย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทาน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแหงเมืองหลวงของโลก ..ถายรูปคูกับ

ประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจานโปเลียนอารค เดอทริออม ให
ทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมท่ีมีช่ือเสียง ณ หางแกลอร่ีลาฟาแยส เชน หลุยส, 
พราดา, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ําหอม, เคร่ืองสําอาง ฯลฯ  นําทาน ลอง
แมน้ําแซน.... 
นําทานชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซ่ึงเปนสัญลักษณของกรุงปารีส เลิศหรู 
อลังการ โรแมนติค มหัศจรรย ดวยความสูง 984 ฟุต สรางดวยโครงเหล็ก
ท้ังหมด…ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนท่ีมีตนไมเรียงรายท้ังสอง
ขางทางอยางนาเดินเลน ตนแบบถนนราชดําเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอรด (PLACE 
DE LA CONCORDE) จัตุรัสแหงความสามัคคี โบสถแมดดิแลน ท่ีสรางแบบกรีก
โบราณ ถายรูปกับประมิดหนาพิพิธภัณฑลูฟว (ภายนอก)หรืออดีตพระราชวังลูฟว  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ไมไดรวมอยูในการรายการ *.*.*.  
ไดเวลานัดหมาย เดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK076/EK370 
วันอังคารท่ี 14 เมษายน 2563 (7)  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีดูไบ 0635-0845 *.*.*. 
18.05 น.  (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

********* 
อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ  
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียวเพิ่ม 

8-14 เมษายน 2563 49,900- 8,500.- 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษี

น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ คาย่ืนวีซา ** 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ 
จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

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

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

จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปล่ียน
ยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมี
การแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใช
เวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  
5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยาย
เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
อัตราน้ีไมรวม 



 

 

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ
ไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาอาหารท่ีไมไดระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 
7. คาบริการพิเศษตางๆ 
8. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
9. คาทิปทาละ 30 ยูโร 
10. คาวีซาเช็งเกน 4,000.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทาน

ใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณี 
ถามีคาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เงื่อนไขการจอง 

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

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

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

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะได
ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตาง
กรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ท้ังน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ีทาน
ย่ืนวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลม
สีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 



 

 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆ
ของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด  

เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา 
เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  



 

 

  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต 

เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข
ตางๆของเอกสารวีซา 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
  ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติ

วีซา จะอยูใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขอ
อภัยมา ณ ท่ีน้ี 
  เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  



 

 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 

ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซ้ือทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
  ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก 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 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อ



 

 

ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ
ลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทน
ประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แต
ทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู
รวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง 
รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัย
ของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ัง
น้ี” 

 
 


