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ฝรัง่เศส-เบลเยีย่ม-เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คืน 

ปารสี - ลอ่งเรอืแม่น ้าแซนน ์- หอไอเฟล - บรสัเซล - โคโลญจน ์- Shopping Outlet 

หมู่บา้นกรีธ์อรน์(ไรถ้นน) - หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน)   

อมัสเตอรด์มั - ล่องเรอืหลงัคากระจก – โรงงานเจยีระไนเพชรที่มีช่ือเสยีง 

**สวนเคอเค่นฮอฟ KEUKENHOF (เทศกาลดอกไม ้1 ปีมีเพยีงหนเดียว**  

 

ก าหนดการเดนิทาง :   

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ        

17.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

20.35 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373/EK71 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ  0050-0320 *.*.*.  

วนัที่สองของการเดินทาง  มหานครปารสี 

08.00 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้เชญิท่านเดนิทางต่อ

โดย...รถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงปารสี (PARIS) เมอืงทีแ่มก้ระท ัง่ชาวฝรัง่เศสทีอ่าศยัอยู่

นอกเมอืงหรอืต่างจงัหวดั หรอืต่างแควน้แดนไกล กลา่ววา่ ตราบใดทีม่ลีมหายใจ ก็ขอไหไ้ด ้

เหน็มหานครปารสี ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัความงาม และความมหศัจรรยข์องกลุม่

อาราม และบา้นเรอืนรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และธรรมชาตทิีน่่าตื่นตาตื่นใจ ตลอด

สองขา้งทางจน...ถงึเมอืงปารสี  

น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน ชมววิทวิทศันข์องเกาะอลิ เดอ ฟรองซท์่ามกลางแสง ส ีและสถาปตัยกรรม  สถานที่

ราชการและอาคารอนัส าคญัของปารสี ซึง่ต่างอนุรกัษค์วามงดงามคลาสลคิไวไ้ดอ้ย่างงดงามน่าประทบัใจ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย  จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงปารสี มหาราชนิีแห่งเมอืงหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กบัประตูชยั (ARC DE TRIOMPHE) ของ

พระเจา้นโปเลยีนอารค์ เดอทรอิอม ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลยุส,์ 

พราดา้, กชุชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, น า้หอม, เครื่องส  าอาง ฯลฯ  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  MERCURE CDG AIRPORT หรอืเทยีบเท่า  
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วนัที่สามของการเดินทาง  ปารสี - บรสัเซล (เบลเยี่ยม) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม (ภายนอก) หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารสี เลศิหรู อลงัการ โรแมนตคิ 

มหศัจรรย ์ดว้ยความสูง 984 ฟตุ สรา้งดว้ยโครงเหลก็ท ัง้หมด…ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนทีม่ี

ตน้ไมเ้รยีงรายท ัง้สองขา้งทางอย่างน่าเดนิเลน่ ตน้แบบถนนราชด าเนิน ปลา็ชเดอลา ค็องคอรด์ (PLACE DE LA 

CONCORDE) จตัรุสัแห่งความสามคัค ีโบสถแ์มดดแิลน ทีส่รา้งแบบกรกีโบราณ ถ่ายรูปกบัปิระมดิหนา้พพิธิภณัฑ์

ลูฟว ์หรอือดตีพระราชวงัลฟุว ์  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยีย่ม ...ชมอโตเมีย่ม สญัลกัษณข์องงานเอก๊ซโ์ปร ์ที่

ปจัจบุนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ีม่ดีา้นบนเป็นหอ้งจดัเลี้ยงและรา้นอาหาร …ชมจตัรุสัลาก็รอง ปาลาช จตัรุสักลาง

เมอืงทีง่ดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะดา้นทีเ่ป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธคิมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงาม

มาก รายรอบจตัรุสันี้จะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของทีร่ะลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสี  าหรบันกัท่องเทีย่ว ผ่าน

ชมรูปปัน้เดก็ชายผมหยกิ (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู ก าลงัปสัสาวะ (ซึง่เป็น

น า้พ)ุ  

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  GRESHAM BELSON HOTEL หรอืเทยีบเท่า   

วนัที่สีข่องการเดินทาง  บรสัเซล  - โรมอนดเ์อา้เลท  - โคโลญจน ์(เยอรมนี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ โรมอนดเ์อา้เลท (ROERMOND OUTLET) เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมในราคา

ถกูๆ ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัภายใน OUTLET เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์...ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์(COLOGNE CATHEDRAL) สญัลกัษณแ์หง่เมอืง

โคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธกิในช่วงศตวรรษที ่14 ภายในเป็นทีเ่ก็บรกัษาหบีทองค าบรรจอุฐัขิองกษตัรยิเ์ป็นรูป

สามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณใ์นปี 1880 และครัง้

หนึ่งสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมือ่คราวเสดจ็ประพาสเยอรมนัครัง้แรก
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ในปี 1897 และทีม่หาวหิารแห่งนี้ทีแ่มใ้นปจัจบุนัก็ยงัมกีารขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใตแ้ละขา้งๆ มหาวหิารท าให ้

ทราบวา่ชวีติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์มเ่คยแยกจากไกลจากมหาวหิารแห่งนี้ เลย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หา้ของการเดินทาง  โคโลญจน์ -  หมู่บา้นกรียธ์อรน์ - อมัสเตอรด์มั(เนเธอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงกรียธ์อรน์ เมอืงทีส่วยงามมากๆ เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ ทีใ่ชก้ารสญัจรไปมาโดยการใชเ้รอื ที่

เรยีกกลา่วขานกนัวา่ หมูบ่า้นไรถ้นน   

  น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกงัหนัลม (ซานสคาน) ท่านจะไดถ้่ายรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย  จากนัน้เดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอืประเทศทีแ่ผ่นดนิต า่ ซึง่พื้นดนิต า่

กวา่ระดบัน า้ทะเล และสรา้งเมอืงโดยการท าเขือ่นกัน้น า้ต ัง้แต่สมยัโบราณ เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่

อมัสเตอรด์มั จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกวา่ 70 เกาะ เกาะเหลา่นี้แบ่งแยกออกจากกนัโดยคลองทีม่คีวามยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 

กโิลเมตร มสีะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกวา่ 1,000 สะพาน หรอืทีท่กุคนเรยีกในปจัจบุนัวา่เวนิสแห่งทะเลเหนือ  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หกของการเดินทาง  อมัสเตอรด์มั - กรุงเทพ ฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ลอ่งเรอืกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ทีท่่านจะไดส้มัผสักลิน่

อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ดิ  

...ชมการสาธติการเจยีระไนเพชร ชมย่านแหลง่เพศพาณิชย ์ชมบรเิวณย่านดมั- 

สแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่าและอนุสาวรยีท์หารหาญ…  

บ่าย น าท่าน  เขา้ชมสวนเคอเค่นฮอฟ  หนึ่งปีจะจดัหน่ึงคร ัง้ จะเริ่มจดังานตัง้แต่วนัที่ 

21 March – 19 May 2019 ...... 

ไดเ้วลานดัหมาย เดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
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22.00 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK150/EK372 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง  สวุรรณภมูิ บางพล ี(ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ  *.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

********* 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก เชน่ กรณีทีเ่มอืง
นัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตาม
ความเหมาะสม*** 
 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
หมายเหต ุ 
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 
บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให ้
เขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการ
เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
 
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้
ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 20.- วนักอ่นการเดนิทาง  
 
5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุ
ขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมี
การเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 
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อตัราค่าใชจ้า่ย 

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

19 - 25 มี.ค. 

20 - 26 มี.ค. / 21 - 27 มี.ค. 

28 มี.ค.-3 เม.ย. / 30 มี.ค.–5 เม.ย. 

39,999.- 8,500.- 

4-10 เม.ย. / 5-11 เม.ย. 

15-21 เม.ย. / 25 เม.ย.-1 พ.ค. 

26 เม.ย.-2 พ.ค. / 7-13 พ.ค. 

16-22  พ.ค. 

41,999.- 9,500 

10-16 เม.ย. / 11-17 เม.ย. 49,999.- 9,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรอืภาษี

ประกนัภยัการเดินทางและ ค่ายื่นวซ่ีา ** 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ ( ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ  า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่

ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่าน

จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส  าหรบัตดิวซี่าไมต่ า่กวา่ 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

9. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร 

10. ค่าวซี่าเช็งเกน้ 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณี 

ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิเต็ม 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  
 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเตม็จ านวน 

 กรณียกเลกิการเดินทาง (ทกุกรณี) เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องต ัว๋เครื่องบนิและที่นัง่บนเครื่องบนิ 

1. ทางบรษิทัฯ ไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

การเรยีกเก็บค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กิดขึ้นจรงิ  

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ทีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 

กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
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 บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวน 

ทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไป

ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการ 

เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋หรอืค่าต ัว๋

เครื่องบนิ(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง 

บรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋

เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

 กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามาร 

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 

เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า

หรอืท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมท่กุ

คร ัง้  
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 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ ช าระเงนิมดัจ าหรือ

ท ัง้หมด จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่ 

ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้าย

ใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจของคน 

ส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้

ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจอง 

ทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, 

การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / 

หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่

ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของ

ผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมสีิ่งผิด

กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

 


