
 

 

รหัสทัวร FNT2000565 
ทัวรยุโรป ฝรั่งเศส เบลเย่ียม เยอรมนี เนเธอรแลนด 8วัน 5คืน (EK) 
ปารีส - ลองเรือแมนํ้าแซนน - หอไอเฟล - บรัสเซล - โคโลญจน - Shopping Outlet 
หมูบานกรีธอรน - หมูบานกังหันลม - อัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก - โรงงานเจยีระไนเพชร
ท่ีมีชื่อเสียง - โวเลนดมั 

 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง : 
 

วันที่หนึ่งของการเดินทาง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ        
 

17.00 น. คณะเดินทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิชั้น 4 เคานเตอร T สายการบิน เอมิเรตส 
(EK) เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรโดยสารที่นัง่
กอนข้ึนเครื่อง 

20.35 น. ออกเดินทางสู กรุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที ่
EK373/EK71 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องทีดู่ไบ  0050-0320 *.*.*.  

 

วันที่สองของการเดินทาง  ปารีส 

 
08.00 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลวเชิญทานเดินทางตอโดย...รถโคชปรบัอากาศเขาสูตัว
เมืองปารีส (PARIS) เมืองที่แมกระท่ังชาวฝรัง่เศสท่ีอาศัยอยูนอก
เมืองหรือตางจังหวัด หรือตางแควนแดนไกล กลาววา ตราบใดที่มี
ลมหายใจ ก็ขอไหไดเห็นมหานครปารีส ระหวางทางทานจะไดสัมผัส
กับความงาม และความมหัศจรรยของกลุมอาราม และบานเรือนราน

ขายของที่ระลึก รานอาหาร และธรรมชาติท่ีนาตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองขางทางจน...ถึง
เมืองปารีส  
นําทาน ลองเรือแมนํ้าแซน ชมววิทิวทัศนของเกาะอิล เดอ ฟรองซทามกลางแสง สี และ
สถาปตยกรรม  สถานท่ีราชการและอาคารอันสําคัญของปารีส ซึ่งตางอนุรักษความ
งดงามคลาสลิคไวไดอยางงดงามนาประทับใจ 

  จากนั้นนําทาน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแหงเมืองหลวงของโลก ..ถายรูปคูกับประตูชัย 
(ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจานโปเลียนอารค เดอทริออม ใหทานชอปปم�งสินคา



 

 

แบรนดเนมท่ีมชีื่อเสียง ณ หางแกลอรี่ลาฟาแยส เชน หลุยส, พราดา, กุชชี่, ชาแนล, 
เฟนดิก, นาฬิกา, นํ้าหอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ  

ท่ีพัก  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเทา  
 

วันที่สามของการเดินทาง  ปารีส - บรัสเซล (เบลเย่ียม) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเปนสัญลักษณของกรงุปารีส เลิศหร ู

อลังการ โรแมนตคิ มหัศจรรย ดวยความสูง 984 ฟุต สรางดวยโครงเหล็กทั้งหมด…
ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนท่ีมีตนไมเรยีงรายท้ังสองขางทางอยางนา
เดินเลน ตนแบบถนนราชดําเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอรด (PLACE DE LA 
CONCORDE) จตัุรัสแหงความสามัคค ีโบสถแมดดิแลน ท่ีสรางแบบกรกีโบราณ 
ถายรูปกับประมิดหนาพิพิธภัณฑลูฟว หรืออดีตพระราชวังลฟูว  

 นําทานออกเดินทางสู เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโตเมี่ยม 
สัญลักษณของงานเอกซโปร ที่ปจจุบันใชเปนอาคารพิพิธภัณฑท่ีมีดานบนเปนหองจัด
เล้ียงและรานอาหาร …ชมจัตรุัสลาก็รอง ปาลาช จัตรุัสกลางเมืองที่งดงามมากแหงหนึ่ง
ของยุโรปโดยเฉพาะดานท่ีเปนศาลากลางเปนศิลปะแบบโกธิคมรีูปปم�นตามจั่วตางๆ
สวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมรีานขายดอกไม และรานขายของท่ีระลึกประเภทตาง 
ๆ คุณภาพดีสําหรับนักทองเท่ียว ผานชมรูปปم�นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) 
สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานารักนาเอ็นดู กําลังปสสาวะ (ซึ่งเปนนํ้าพุ)  

 
ท่ีพัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเทา   



 

 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง  บรัสเซล  - เอาเลท  - โคโลญจน (เยอรมนี) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู OUTLET เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมในราคาถูกๆ 
ตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน ...ชมมหาวหิารแหงโคโลญจน (COLOGNE 
CATHEDRAL) สัญลกัษณแหงเมืองโคโลญจน เปนมหาวิหารสไตลโกธิกในชวงศตวรรษ
ท่ี 14 ภายในเปนที่เก็บรักษาหีบทองคําบรรจอัุฐิของกษัตริยเปนรูปสามเหล่ียมหนาจั่ว 
ฐานแคบสรางในป 1248 ใชเวลาสรางยาวนานมาราธอน 632 ป เสร็จสมบูรณในป 
1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปยมหาราช รชักาลท่ี 5 ของประเทศไทย ไดเคยเสด็จมา
เยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครัง้แรกในป 1897 และท่ีมหาวิหารแหงนี้ท่ีแมใน
ปจจุบันก็ยงัมกีารขุดพบซากเมืองโรมันโบราณขางใตและขางๆ มหาวิหารทําใหทราบวา
ชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไมเคยแยกจากไกลจากมหาวหิารแหงนี้เลย 

ท่ีพัก  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วันที่หาของการเดินทาง  โคโลญจน -  หมูบานกีรยธอรน - อัมสเตอรดัม(เนเธอรแลนด) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางตอสู เมืองกีรยธอรน เมืองที่สวยงามมากๆ เปนหมูบานเล็กๆ ที่ใชการ
สัญจรไปมาโดยการใชเรือ ที่เรียกกลาวขานกนัวา หมูบานไรถนน  *.*.*. ไมรวมคา
ลองเรือ ทานละประมาณ 5 ยูโร *.*.*.  



 

 

  นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม (ซานสคาน) ทานจะไดถายรปูอันสวยงามของเหลา
บันดา กังหันลม จากนัน้เดินทางสู กรงุอัมสเตอรดัม (AMSTERDAM) ประเทศ
เนเธอรแลนด หรือประเทศที่แผนดินตํ่า ซึ่งพ้ืนดินตํ่ากวาระดบันํ้าทะเล และสรางเมือง
โดยการทําเข่ือนกั้นนํ้าตั้งแตสมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ซึ่งอัมสเตอรดัม 
จะมีเกาะเล็กเกาะนอยกวา 70 เกาะ เกาะเหลานี้แบงแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความ
ยาวทัง้สิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหวางคลองมากกวา 1,000 สะพาน หรือท่ี
ทุกคนเรียกในปจจุบันวาเวนิสแหงทะเลเหนือ  

ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วันที่หกของการเดินทาง  อัมสเตอรดัม - ลองเรือกระจก - โวเลนดัม - อัมสเตอรดัม 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

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

  นําทานเดินทางสู หมูบานโวเลดัม ซึ่งเปนหมูบานชาวประมงที่สวยสดงดงาม บนถนน 
HEAVEN STREET ทานจะไดรูวาสวยงามสมชื่อกับถนนขนาดไหน  
อิสระใหทานไดชอปปم�งยานดัมสแควร ตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  อัมสเตอรดัม - ประเทศไทย 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย 
เดินทางสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที ่EK150/EK372 

 

วันที่แปดของการเดนิทาง  สุวรรณภูมิ บางพล ี(ประเทศไทย) 

  
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ  *.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  
 

********* 

อตัราคาใชจาย 
 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสรมิ 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

21-28 พ.ค. / 17-24 มิ.ย. 29,999.- 8,500.- 

 
** ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของภาษี
นํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 
 
 
 
 



 

 

อัตรานี้รวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น(ในกรณีมี

ความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา  
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขา
พัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมสามารถ
จัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณท่ีีอาจมีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจ
มีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพ่ือ
การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทานั้น) 



 

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดนิทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตัง้แตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทานั้น 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนยีมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม่ที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนงัสือ

เดินทาง, คา 
นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอืน่ๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินบิารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
คาบรกิารพิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 70.- ยูโร 
8. คาวีซาเชงเกน (ทานใดยังไมมวีีซาเช็งเกน ทางบริษัทสามารถบริการจัดทําให และ/หรือทานจะทํา

เองเพ่ือความ 
ประหยัดขึ้นอยูกบัความสะดวกของทาน ทางบริษัทก็จะจดัสงเอกสารให (ตั๋วเครื่องบิน,โรงแรม,
โปรแกรมทัวรประกันอบุัติเหตุ)  
 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง 
เพ่ือไมใหเกิดการกั๊กทีน่ั่ง จอง พรอมชําระคาทัวรเต็มตามรายการ  

เง่ือนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
เง่ือนไขการสํารองทีน่ัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณ ีเกบ็คาบริการ

ทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหต ุ– ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบ
รับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกบัสายการบินและ
ตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดลุพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตัิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลวทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยืน่วีซา / 
คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณท่ีีกรุป
ออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้นึง) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินให

ระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบรษิัทท่ี
ตางประเทศ (ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารยื่นวีซากรณท่ีีทานย่ืนวีซาแลว  

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ  
- บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) 
เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท
ฯ กอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภยัของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทน
ของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือนไข
ตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัตติรงตามที่
สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใชผูท่ีมีปญหา
ทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีนั่ง Long leg ขึน้อยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหามของเจาหนาท่ี ไมวา

เหตุผลใดๆตามทาง 



 

 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรนีเ้ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณ ี 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
เอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนยีมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา 

จะอยูในดุลพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จงึตองขออภัยมา ณ ที่นี ้



 

 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ใน 

กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมฉิะนั้น
ทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา
โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ 
(เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความ

ปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณา

แจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทาน
อ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร 

เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือขอ

คํายืนยันวาทัวรนั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม
สามารถรบัผิดชอบคาใชจายนั้นได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 

น. ตองจบงานภายใน  



 

 

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทานจอง
ทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรบัในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั ทานและ
ครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรบัทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 
ทางบรษิัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรม

ที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเทีย่วพรอมทั้งการสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิด
ประโยชนสูงสุดในการเดนิทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตหุรือความเสยีหายทีเ่กิดจาก
โรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตรุวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การ
ผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราระหวางประเทศ, การนัด
หยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทาํการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวาม
คุมครอง และประกันอุบตัิเหตุ ตามเง่ือนไขที่บรษิทัฯ ที่รบัประกันในกรณทีี่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรอื เขาประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดนิทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บรษิัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอยีดดานการเดินทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน
ตลอดจนความปลอดภยัของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสาํคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบรษิัท เปนผูนําพาการเดินทางใน
คร้ังนี”้ 

 



 

 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซา 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วนัทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสง
เขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานัน้ โดย
การยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรบัยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวซีาเทานั้น 
ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดงันี ้ 
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มี
คาใชจายเพ่ิม ทานละ 2,600 บาท   
**ท้ังนี้ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่น
โดยตรง* 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 

หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน  
นบัจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  

 
2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื้นหลังขาว

เทานั้น  
ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขัน้ตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอน 



 

 

แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทานั้น) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบญัชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นบัจากวันท่ียืน่) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บคุคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พ่ี
นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษเทานั้น 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญช ีหรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรบัพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอืหุนสวน 
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 

5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

-สูติบัตร (กรณีเดก็อายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบยุินยอมให
บุตรเดนิทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี 
passport *** 
-กรณีเดก็อายุตํ่ากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรท่ีสถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 
 


