
โปรแกรมฝร ัง่เศส - สวติเซอรแ์ลนด์ - เยอรมนั - เนเธอรแ์ลนด์

รหสัทวัร ์ : VCEURO42 F-CH G-NL

 10 วนั 7 คนื โดยสายการบนิ เอมิเรตส ์

 นัง่รถไฟ TGV / ข้ึนยอดเขา TITLIS



กาํหนดการเดินทาง : ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมูิ

21.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคาน์เตอร ์ T สายการบิน

เอมิเรตส ์ (EK) เจา้หนา้ทีบ่ริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง

วนัที่สอง สนามบนิสวุรรณภมูิ - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง

01.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารสี (PARIS) ประเทศฝร ัง่เศส โดยเที่ยวบนิที่ EK385/EK073

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบนิดูไบ : 0445-0820 *.*.*.

13.30 น. (เวลาทอ้งถิ่น) เดินทางถึงสนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝร ัง่เศส หลงัผ่านพธิีการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้

บ่าย นําท่านชมความยิ่งใหญ่ของประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน

ผ่านชมบรเิวณลานจตัรุสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 และ

พระนางมาเรยีองัตวัเนต

… ชมจตัรุสัทรอคาเดโร ชมและถา่ยภาพหอไอเฟิล ...

.

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูหอยเอสคาโกร ์

ที่พกั MERCURE PARIS หรอืเทยีบเท่า



วนัที่สาม ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์ - ชมเมือง - ชอ้ปป้ิง - ลอ่งเรอื

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์ (เขา้แบบ VIP มีไกดพ์ระราชวงับรรยาย) สมัผสัความ

ยิ่งใหญ่อลงัการของพระราชวงัทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีสุ่ดในโลก

ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณ์

เฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรน์ิเจอรช์ ัน้ดี อาทเิช่น หอ้งอพอลโล,

หอ้งนโปเลียน, หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และ

หอ้งสนัติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงั

แห่งน้ี

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้ากบัพิพิธภณัฑล์ูฟว ์ หรือ อดีตพระราชวงัลูฟว ์ อิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้

DUTY ในราคาถกู อาทเิช่น นํา้หอม, ครมี, เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ

นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่

สาํคญัคู่บา้นคู่เมืองริมสองฝัง่แม่นํา้แซน ผ่านชมความงดงามของ

โบราณสถานและอาคาร เ ก่ าแ ก่ สร า้งขึ้ นตามสไตล ์ของศิลปะ

เรอเนสซองส์ ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได ้

ความประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกนัสรรสรา้ง

ใหน้ครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มคีวามงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ําในแม่น้ํา

แซนข้ึนสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็นตน้ รายการ

ลอ่งแม่น้ําแซนอาจจะไม่สามารถดาํเนินการได)้

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิ เช่น หลยุส,์ พราดา้,

กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้

ในราคาถกู อาทเิช่น นํา้หอม, ครมี, เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พกั MERCURE PARIS หรอืเทยีบเท่า



วนัที่สี่ ปารสี - TGV - ดีจอง - ลูเซิรน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศฝร ัง่เศสมุ่งหนา้สู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศ

ฝร ัง่เศส (314 กม.) เมืองหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัดี *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV *.*.*.

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย จากนั้นออกเดินทางสูเ่มืองลูเซิรน์ (LUCERNE) (352 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด์

คํา่ รบัปะทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

ที่พกั LUCERNE HOTEL หรอืเทยีบเท่า

วนัที่หา้ ลูเซิรน์ - แองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลติ - ลูเซิรน์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําท่านออกเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ (ENGELBERG) (37 กม.) นําท่านนัง่กระเชา้

เพื่อเดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาทติลติ (MOUNT TITLIS) ยอดเขาทีม่คีวามสูง จากระดบันํา้ทะเล

ถงึ 3,020 เมตร อสิระใหท้่านไดเ้ลน่หมิะ บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา

เที่ยง รบัปะทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา

บ่าย นําท่านลงสู่ยอดเขาเพื่อเดินทางกลบัสู่เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) นําท่านถ่ายรูปกบั

อนุสาวรียส์งิโตหินสญัญลกัษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและ

ทะเลสาบลูเซิรน์

ใหท่้านไดอ้ิสระกบัการเลือกซื้อสินคา้สวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดงัมีดพบั,

ชอ็คโกแลต ฯลฯ และเดนิเลน่ถา่ยภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูฟองดูร ์

ที่พกั LUCERNE HOTEL หรอืเทยีบเท่า



วนัที่หก ลูเซิรน์ - ไฮเดลเบริก์ - โคโลญจน์ (เยอรมนี)

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (HELDELBERG) (337 กม.) เมืองที่สุดแสน

โรแมนตกิ ต ัง้อยู่ในรฐับาเดน-เวริท์เทมแบรก์ บรเิวณฝัง่แมน่ํา้เน็กคาร์ ซึง่เป็นรฐัทางตะวนัตก

เฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี โดยที่เมอืงหลวงของรฐันี้คือเมอืงสตุด๊การท์ เมอืงไฮเดลเบริก์

มีความน่าสนใจมากท ัง้ประวตัิศาสตร์ของเมือง อีกท ัง้ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีต

เมืองแห่งนี้ เคยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาที่สาํคญัของเยอรมนั เป็นที่ต ัง้ของมหาวิทยาลยั

ไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองน้ี

ทาํใหม้นีกัท่องเทีย่วนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งนี้

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูขาหมูเยอรมนั

บ่าย นําท่านชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ซึ่งสรา้งอยู่บนเชิวเขาเหนือแม่นํา้เน็กคาร์

สามารถมองเหน็ววิทวิทศันข์องเมอืงไดโ้ดยรอบตวัปราสาทสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึง่มอีายุ

กวา่ 900 ปี

ออกเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (KOLN) (250 กม.) เมืองที่เคยถูกทาํลายอย่างราบคาบ

ตอนสงครามโลกครัง้ที่ 2 นําท่านชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน์ (มรดกโลก) (UNESCO

WORLD HERITAGE 1996) สญัลกัษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิก

ดงัเดิมขนานแท ้ ที่มคีวามสูงถงึ 157.38 เมตรสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนาน

มาราธอน 632 ปี จากนัน้ท่านสามารถเดนิเทีย่วชมเขตเมอืงเก่าโคโลญจน์ พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้

พื้นเมอืง, ของที่ระลกึ นํา้หอมโคโลญจน4์711 ตลอดจนสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงันานาชนิด

บนถนน WALKING STREET รอบมหาวหิาร

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ที่พกั KOLN HOTEL หรอืเทยีบเท่า



วนัที่เจด็ โคโลญจน์ - หมู่บา้นกธูีรน์ - อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําท่ านเดินทาง สู่หมู่ บ ้านกี ธู ร ์น (GIETHOORN

VILLAGE) (257 กม.) เยือนเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด์

หมู่ บ า้น เล็กๆน่าร ักที่ ไม่มีถนนแมแ้ ต่สาย เดียว

ในหมูบ่า้น เป็นหมูบ่า้น UNSEEN ในเนเธอรแ์ลนด์

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) (117 กม.) เมอืงหลวงของประเทศ

เนเธอรแ์ลนดต์ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ํา้อมัสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อต ัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที่ 12

ปจัจบุนัเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเนเธอรแ์ลนด์ มปีระชากรประมาณ 1.5 ลา้นคนเป็นเมอืง

ศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตรท์ี่สาํคญัแห่งหนึ่งของทวปียุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสตศ์ตวรรษ

ที่ 17 ซึง่เป็นช่วงยุคทองของเนเธอรแ์ลนด์

จากนั้นนําท่านล่องเรือกระจกชมกรุงอมัสเตอรด์มั ซึง่ตลอดเวลาหลายรอ้ยปีทีผ่่านมาคลอง

เป็นเสน้ทางคมนาคมที่สาํคญัที่สุดของเมอืงนี้ และอมัสเตอรด์มัก็มคีลองจาํนวนมากที่สุด

ในโลกดว้ยและมสีะพานขา้มคลอง 600 สะพาน สถานที่สาํคญัน่าชมที่สุดของอมัสเตอรด์มั

เกือบท ัง้หมดจะอยู่ริมคลองรวมท ัง้คฤหาสน์บา้นช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ย แมก้ระท ัง่

ตลาดดอกไมส้ดของเมอืงหลวงแห่งนี้กย็งัอยู่รมิคลอง

จากนั้น นํา ท่านแวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอ ัญมณี ซึ่ ง เ ป็นงานฝีมือลือชื่ อ

ของเนเธอรแ์ลนดม์านานพรอ้มกนันัน้ท่านจะมโีอกาสเลอืกซื้อเพชรเมด็งามในราคาเป็นกนัเอง

จากโรงงานอกีดว้ย

จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิงที่ ถนนกาลเวอรส์ตราท (KALVERSTRAAT) ถนนชอ้ปป้ิงสายสาํคญั

ของอมัสเตอรด์มัอยู่ตดิกบัจตัรุสัดมัสแควร์ ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรา้นรวงของ BRAND NAME

และสนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อหาเป็นของขวญัของฝากอย่างมากมาย

คํา่ *.*.*. อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง

ที่พกั AMSTERDAM HOTEL หรอืเทยีบเท่า



วนัที่แปด อมัสเตอรด์มั - หมู่บา้นประมงโวเลนดมั - หมู่บา้นกงัหนัลม - อมัสเตอรด์มั

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนั้น เดินทางสู่ หมู่ บ ้านประมงโวเลนดัม (VOLENDAM) (21 กม.) เมืองไข่มุก

แห่งซุยเดอร์ ซี เมอืงที่มพีื้นที่ที่ตํา่กว่านํา้ทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีประมงและเกษตรกร

อสิระใหท้่านไดถ้า่ยรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูปลาแฮรล์ิ่ง

บ่าย นําท่ านเดินทางสู่ หมู่ บ ้านก ังห ันลม

(ZAANSE SCHANS) (26กม.) หมู่บา้น

อนุร ักษ์วฒันธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิต

ของชาว เน เธอร์แลนด์สม ัย ก่อนที่มี

กลิ่นอายหรือสญัลกัษณ์ของความเป็น

เนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ย่างครบถว้น อดีตในหมู่บา้นน้ีมกีงัหนัลมกว่า 800 ตวั ยงัมโีรงสาธิต

วธิีการทาํชีส และทาํรองเทา้ไมใ้หท่้านไดเ้ขา้ชม อิสระใหท้่านเที่ยวชมหมู่บา้นน่ารกัแห่งน้ี

นําท่ านเดินทางกล ับสู่ กรุ งอ ัมสเตอร ์ด ัม ชมเมืองอ ัมสเตอร ์ด ัมประกอบไปด ้วย

จตุรสัดมัสแควร ์ (DAM SQUARE) อนุสาวรียแ์ห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT)

อสิระใหท้่านถา่ยรูปตามอธัยาศยั

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ที่พกั GALILEI HOTEL หรอืเทยีบเท่า

วนัที่เกา้ อมัสเตอรด์มั - ดูไบ - ประเทศไทย

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางสูส่นามบนิ เพือ่เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย

15.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมิเรตส ์ เที่ยวบนิที่ EK148/EK384

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบนิดูไบ 2359-0250 *.*.*.

วนัที่สบิ ประเทศไทย

12.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดินทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ สมทุรปราการ โดยสวสัดิภาพ

หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม

ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั



อตัราค่าใชจ้า่ย

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่

เด็กตํา่กว่า 12

กบั 2 ผูใ้หญ่

ไม่มีเตยีงเสรมิ

พกัเด่ียวเพิม่

ปี 2021

1-10 ต.ค. // 22-31 ต.ค.
88,900.- 25,900.-

5-14 พ.ย. // 19-28 พ.ย. 78,900.- 20,900.-

3-12 ธ.ค.

24 ธ.ค. – 2 ม.ค.

31 ธ.ค. – 9 ม.ค.

88,900.- 25,900.-

ปี 2022

23 ม.ค.-1 ก.พ. / 30 ม.ค.-8 ก.พ.

12-21 ก.พ. / 21 ก.พ.-2 มี.ค.

28 ก.พ.-9 มี.ค.

4-13 มี.ค. / 18-27 มี.ค. / 20-29 มี.ค.

78,900.- 20,900.-

9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.

11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย.
88,900.- 25,900.-

*** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิ

มีการข้ึนราคาของภาษีน้ํามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทางและค่ายื่นวซ่ีา ***



อตัราน้ีรวม
1. ค่าทปิ

2. ค่าวซ่ีาเชงเกน้

3. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ

4. ค่าชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ

5. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ

6. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า

7. ค่ามคัคุเทศก์ (ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง

8. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

9. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน ัน้ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง)

10. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์

 ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ย

เพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐั

กลบัประเทศ (เท่านัน้)

 *** ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทาง

บรษิทัได ้ ***

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

2. เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายตุ ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] เท่านั้น



อตัราน้ีไม่รวม
1. ค่าบรกิารพเิศษต่าง ๆ

2. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ

3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนั และภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา

4. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี

5. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

6. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย

7. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดืม่

ส ัง่พเิศษ

8. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง,

ค่านํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง หรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทางเป็น

ตน้

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้ง

จะช่วยใหก้ารพจิารณาของสถานทูตงา่ยขึ้น

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรือก่อนเดนิทางกบัทางบริษทัฯ ท่านตอ้งแจง้

ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณา

วีซ่าที่ค่อนขา้งนาน และอาจไม่สามารถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าได ้ (กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้)

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศ

ทีต่นพาํนกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า

6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเล่ม

เก่าใหก้บัทางบริษทัฯดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้ง

ขอวซ่ีาและจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซ่ีาไมต่ํา่กวา่ 3 หนา้

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอื

เดนิทางนัน้ ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอืการขดีเขยีน หรอื

แต่งเตมิใดๆ ในเลม่



*** กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัฯ และลูกคา้ ***

เงือ่นไขการจอง
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง

มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป

เงือ่นไขการชําระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื และ รายละเอยีดอืน่ ๆ
1. ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวซ่ีาหรือยกเลกิ

การเดนิทางโดยเหตจุาํเป็นทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ

2. *** รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิ์การยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น

กรณีที่เมืองนัน้มีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คียงแทน และโปรแกรม

อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ***

3. กรณียกเลกิการเดินทาง

 ยกเลกิการเดนิทางเกบ็ค่ามดัจาํเตม็จาํนวนทกุกรณี

 ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้ 1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็

จาํนวนตามราคาทวัร์

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอื

มดัจาํมาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีา และ ค่าบรกิารยืน่วซ่ีา /

ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอื ค่าต ัว๋เครื่องบนิ

 (กรณีออกต ัว๋เครื่องบินแลว้)/ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถาม

เพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง)

4. กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุ เจ็บป่วย, เสยีชีวติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุ

ขอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิ และตวัแทนบรษิทัฯ ทีต่่างประเทศ

(ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของสายการบิน และบริษทัฯ ต่างประเทศ) ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่าย

ทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้ คือค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรือ ค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีา และค่าบรกิารยืน่วซี่ากรณีทีท่่านยืน่วซ่ีาแลว้



หมายเหตุ
 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหาย หรือลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ

ใด ๆ ท ัง้สิ้น

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร์

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มคีรรภเ์กิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความ

ปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากปลอมแปลง หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่เหตผุล

ใดๆ ตามทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการขาย หรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้

บริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวน

ผูเ้ดนิทางท่านอืน่

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์

มคีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกั หรือมพีฤติกรรม

เป็นที่รงัเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราํคาญ

รบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเองหรือถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูอ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวาย

ในทวัร์ ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ่)

 บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัที่

ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่นการนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ

รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข า้ เมืองไม่อ นุญาตให เ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเข า้ เมือง

ของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ)

เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง



 เมื่อท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุ

ทุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ

ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น โปรแกรมและรายละเอียด

ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ ท ัง้นี้ ขึ้ นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ

ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั

ของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั

 หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัร์ หรอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ

บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ

ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด

 นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตาม

ที่สายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณี

ทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหา

ทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่น ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอิน

สายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย

30 ท่าน (ผูใ้หญ่) และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน

ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เน่ืองจากรายการ

ทวัร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจง้สถานทูต

เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานทูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว ้

เป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือท ัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ

บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไข

ต่างๆ ของเอกสารวซ่ีา

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้

เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหาก

ตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุคร ัง้



 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์

ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง

เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพิจารณาอนุมตัิวซ่ีา

จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ

จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้

 ท่านที่จะออกต ัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อน

เพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกต ัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้

ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น.

ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น

เมื่อท่านจองทวัร์ และชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความ และเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูมี้เกยีรตซ่ึิงรว่มเดินทาง

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบายและเกดิประโยชนสู์งสุด

ในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั

ยานพาหนะ, อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล

สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้

ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ

ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชทูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดง

เหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง

ท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ

ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ

มใิหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ

จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจํา เ ป็น หรือ

เพื่อความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้ การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทัฯ จะยึดถือ

และคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั
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