
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22011 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง :  ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภมิู 

22.00 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)   

เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

วนัที่สอง สนำมบินสุวรรณภมิู - ปำรสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

01.45 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK385/EK073  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 04.55-08.20 *.*.*. 

13.30 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

บ่าย  น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณ 

 ลาน จตัรุสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระ

เจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต ...ชมจตัรุสัทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ...  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูหอยเอสคาโกร ์

ทีพ่กั  MERCURE PARIS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำม  ปำรสี - พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์- ชมเมือง - ชอ้ปป้ิง - ลอ่งเรอื   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(เขา้แบบ VIP มไีกดพ์ระราชวงับรรยาย) สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการ

ของพระราชวงัทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและ

สวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา

วจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่ี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีน

ต่างๆและเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ด ีอาทเิช่น หอ้งอพอลโล, 

หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจก

ทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัติภาพ ฯลฯ ซึง่

รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิง่ใหญ่ของ

พระราชวงัแห่งน้ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอื อดตีพระราชวงัลูฟว.์...อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY ในราคา

ถูก อาทเิช่น น า้หอม, ครมี, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 



น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอื เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่  าคญั

คู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝัง่แม่น า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคาร

เก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็น

อย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที่

ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารีส ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 

(ในกรณีทีน่ า้ในแม่น า้แซนขึ้นสูงกว่าปกตหิรอืมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่ง

แม่น า้แซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้  

...อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลยุส,์ พราดา้, กุชชี่, 

ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, น า้หอม, เครื่องส าอาง ฯลฯ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถูก อาทเิช่น น า้หอม, 

ครมี, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

ทีพ่กั  MERCURE PARIS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  ปำรสี - TGV - ดีจอง - ลูเซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่เศสมุ่งหนา้สู่ เมอืงดจีอง (DIJON) ประเทศฝรัง่เศส (314 กม.) 

เมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัด ี *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV *.*.*. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (352 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

ค า่  รบัปะทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  LUCERNE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้  ลูเซริน์ - แองเกลิเบริก์ - ยอดเขำทติลติ - ลูเซริน์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงแองเกิลเบริก์ (ENGELBERG) (37 กม.) …น าท่านนัง่กระเชา้เพือ่เดนิทางขึ้นสู่ 

ยอดเขาทติลติ  (MOUNT TITLIS) ยอดเขาทีม่คีวามสูง จากระดบัน า้ทะเลถงึ 3,020 เมตร ..อสิระใหท่้าน

ไดเ้ลน่หมิะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา ... 

เทีย่ง  รบัปะทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา 

บ่าย  น าท่านลงสู่ยอดเขาเพือ่เดนิทางกลบัสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE)...น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโตหนิ

สญัญาลกัษณข์องทหารสวสิ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 



 

  

 

 

 ใหท่้านไดอ้สิระกบัการเลอืกซื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่น นาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ชอ็คโกแลตฯลฯและ

เดนิเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูฟองดูร ์  

ทีพ่กั  LUCERNE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ลูเซริน์ - ไฮเดลเบริก์ - โคโลญจน์ (เยอรมนี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (HELDELBERG) (337 กม.) เมอืงทีสุ่ดแสนโรแมนตกิ ต ัง้อยู่ใน

รฐับาเดน-เวริท์เทมแบรก์ บรเิวณฝัง่แม่น า้เน็กคาร ์ซึง่เป็นรฐัทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี โดย

ทีเ่มอืงหลวงของรฐัน้ีคือเมอืงสตุด๊การท์ เมอืงไฮเดลเบริก์มคีวามน่าสนใจมากท ัง้ประวตัศิาสตรข์องเมอืง อกี

ท ัง้ยงัเป็นเมอืงมรดกโลก ซึง่ในอดตีเมอืงแห่งน้ีเคยเป้นศูนยก์ลางการศึกษาทีส่  าคญัของเยอรมนั เป็นทีต่ ัง้

ของมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมอืงน้ีท าให ้

มนีกัท่องเทีย่วนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งน้ี…. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  *พเิศษเมนูขาหมเูยอรมนั* 

บ่าย  น าท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบริก์ ซึง่สรา้งอยู่บนเชวิเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร ์สามารถมองเหน็ววิ

ทวิทศันข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ ตวัปราสาทสรา้งดว้ยหนิทราบสแีดงซึง่มอีายุกว่า 900 ปี… 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์(KOLN) (250 กม.) เมอืงทีเ่คยถกูท าลายอย่างราบคาบตอนสงครามโลก

คร ัง้ที ่2 .... น าท่าน ชมมหาวหิารแห่ง โคโลญจน ์ (มรดกโลก) (UNESCO WORLD HERITAGE 1996) 

สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงโคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิกดงัเดมิขนานแท ้ทีม่คีวามสูงถงึ 157.38 เมตรสรา้ง

ขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนัน้ท่านสามารถเดนิเทีย่วชมเขตเมอืงเก่า

โคโลญจน ์พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง, ของทีร่ะลกึ น า้หอมโคโลญจน4์711 ตลอดจนสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อ

ดงันานาชนิดบนถนน WALKING STREET รอบมหาวหิาร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  KOLN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 



วนัที่เจด็  โคโลญจน์  - หมู่บำ้นกธูีรน์ - อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

   น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกีธูรน์ (GIETHOORN  

VILLAGE) (257 กม.) เยอืนเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด ์

หมู่บา้นเลก็ๆน่ารกัทีไ่ม่มถีนนแมแ้ต่สายเดยีวใน

หมู่บา้น เป็นหมู่บา้น UNSEEN ในเนเธอรแ์ลนด ์

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้เดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั  (AMSTERDAM)  (117 กม.) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ต ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น า้อมัสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อต ัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ปจัจบุนัเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรท์ีส่  าคญัแห่ง

หน่ึงของทวปียุโรป โดยเฉพาะช่วงครสิตศ์ตวรรษที่17 ซึง่เป็นช่วงยุคทองของเนเธอรแ์ลนด ์

  จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืกระจกชมกรุงอมัสเตอรด์มั ซึง่ตลอดเวลาหลายรอ้ยปีทีผ่่านมาคลองเป็นเสน้ทาง

คมนาคมทีส่  าคญัทีสุ่ดของเมอืงน้ี และอมัสเตอรด์มัก็มคีลองจ านวนมากทีสุ่ดในโลกดว้ยและมสีะพานขา้ม

คลอง 600 สะพาน สถานทีส่  าคญัน่าชมทีสุ่ดของอมัสเตอรด์มัเกือบท ัง้หมดจะอยู่รมิคลองรวมท ัง้คฤหาสน์

บา้นช่องของคหบดเีก่าแก่ดว้ย แมก้ระท ัง่ตลาดดอกไมส้ดของเมอืงหลวงแห่งน้ีก็ยงัอยู่รมิคลอง 

  จากนัน้น าท่าน แวะชมโรงงานเจยีรนยัเพชรและอญัมณี ซึง่เป็นงานฝีมอืลอืชื่อของเนเธอรแ์ลนดม์านาน

พรอ้มกนันัน้ท่านจะมโีอกาสเลอืกซื้อเพชรเมด็งามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงานอกีดว้ย  

  จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนกาลเวอรส์ตราท (KALVERSTRAAT) ถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญัของ

อมัสเตอรด์มัอยู่ตดิกบัจตัรุสัดมัสแควร ์ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรา้นรวงของ BRAND NAME และสนิคา้ของที่

ระลกึต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อหาเป็นของขวญัของฝากอย่างมากมาย 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ทีพ่กั  AMSTERDAM HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด  อมัสเตอรด์มั  - หมู่บำ้นประมงโวเลนดมั - หมู่บำ้นกงัหนัลม - อมัสเตอรด์มั 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้เดนิทางสู่ หมู่บา้นประมงโวเลนดมั (VOLENDAM) (21 กม.) เมอืงไข่มกุแห่งซุยเดอร ์ซ ี เมอืงทีม่ี

พื้นทีท่ีต่  า่กว่าน า้ทะเล  ส่วนใหญ่ประกอบอาชปีระมงและเกษตรกร  อสิระใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่

ระลกึ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูปลาแฮรล์ิง่  



บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลม 

(ZAANSE SCHANS) (26 กม.) 

หมู่บา้นอนุรกัษว์ฒันธรรมเก่าแก่และวถิี

ชวีติของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มยัก่อนทีม่ี

กลิน่อายหรอืสญัลกัษณ์ของความเป็น

เนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ย่างครบถว้น อดตีในหมู่บา้นนี้มกีงัหนัลมกว่า 800 ตวั ... ยงัมโีรงสาธิตวธิีการท าชสี 

และท ารองเทา้ไมใ้หท่้านไดเ้ขา้ชม อสิระใหท่้านเทีย่วชมหมู่บา้นน่ารกัแห่งน้ี…. 

 น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั ...ชมเมอืงอมัสเตอรด์มัประกอบไปดว้ย จตรุสัดมัสแควร ์(DAM 

SQUARE) อนุสาวรยีแ์ห่งเสรภีาพ (NATIONAL MONUMENT)..อสิระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  GALILEI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เกำ้  อมัสเตอรด์มั - ดูไบ - ประเทศไทย 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  ..น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

15.20 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK148/EK384 

        *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 23.59-03.05 *.*.*. 

วนัที่สบิ  ประเทศไทย 

12.05 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

***_ _ @@__ *** 

หมำยเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทำง ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ปี 2021 

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. / 3-12 เม.ย. 

 

78,900.- 20,900.- 

9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.  

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

17-26 เม.ย.  / 24 เม.ย.-3 พ.ค. / 1-10 พ.ค.  

22-30 พ.ค. / 29 พ.ค.-7 มิ.ย. / 5-14 มิ.ย.  

19-27 มิ.ย. / 26 มิ.ย.-5 ก.ค. / 3-12 ก.ค.  

17-26 ก.ค. / 24 ก.ค.-2 ส.ค. / 7-15 ส.ค.  

21-30 ส.ค. / 28 ส.ค.-6 ก.ย. / 4-13 ก.ย. 

18-27 ก.ย. / 25 ก.ย.-4 ต.ค. / 2-11 ต.ค.  

9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค. / 23 ต.ค.-1 พ.ย.  

6-15 พ.ย. / 20-29 พ.ย. / 27 พ.ย.-6 ธ.ค. 

4-13 ธ.ค. / 11-20 ธ.ค. 

78,900.- 20,900.- 

25 ธ.ค.-3 ม.ค. / 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 88,900.- 25,900.- 

** ทำงบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ข้ึนรำคำของภำษีน ้ำมนัและ/หรือภำษีประกนัภยักำรเดินทำงและ ค่ำย่ืนวีซ่ำ ** 



อตัรำน้ีรวม 

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

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

10. ค่าทปิ 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

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

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

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
 

***รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิ์กำรยำ้ยเมืองที่เขำ้พกั เช่น กรณีทีเ่มืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้

พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม*** 
 

 

**กรุณำอำ่นเงือ่นไขและหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ี่ท่ำนไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำรเดินทำงระหว่ำงบรษิทัและลูกคำ้** 

เงือ่นไขกำรจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบั

ลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 



กรณียกเลกิกำรเดินทำง 

-  ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทกุกรณี 

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ตม็จ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้น

จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่

ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีากรณีที่

ท่านยืน่วซ่ีาแลว้  

หมำยเหต ุ

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, 

จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาต

ใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั 

หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 

กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอื

จดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 



สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น

การช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ

ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่

ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกต ัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและ

เงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 



ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบใ นอบุตัเิหตหุรือ

ความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่

,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ 

ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบตัิตาม

กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิ

ดงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี้” 

 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยื่นวซ่ีำและกำรยื่นขอวซ่ีำ  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค า

รอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวซี่าไมต่ า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  



 


