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ปารีส - ล่องเรือแม่น ้าแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล - Shopping Outlet 
หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน) - หมู่บ้านกังหนัลม (ซานสคาน)   

อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง - สวนเคอเกนฮอฟ 
มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19  

** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน 
** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทางเท่านั น 
** รับแค่กรุ๊ปละ 30 ท่านเท่านั น  
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 49 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และท้าความสะอาดและฆ่าเชื อโรคทุกวัน 
** บินเข้าประเทศฝรั่งเศส  รับวัคซีนเริ่มต้นที่ AZ / Pfizer / Moderna 2 เข็ม AZ+ Pfizer หรือ Moderna ถ้าวัคซีนจีน 2 เข็มต้อง 
บูสด้วย mRna (Pfizer หรือ Moderna) เข็มสาม เท่านั น ** 

ก้าหนดการเดนิทาง :   
วันที่หนึ่งของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ นเครื่อง 
วันที่สองของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ปารีส 
01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที ่EK385/EK73 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ  *.*.*. 
12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

...รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองปารีส (PARIS) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่
นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้
เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่ม
อาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอด
สองข้างทางจน...ถึงเมืองปารีส  
น้าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ท่ามกลางแสง สี และ

สถาปัตยกรรม  สถานที่ราชการและอาคารอันส้าคัญของปารีส ซึ่งต่างอนุรักษ์ความงดงามคลาสลิคไว้ได้อย่าง
งดงามน่าประทับใจ 

บ่าย  จากนั นน้าท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) 
ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น 
หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น ้าหอม, เครื่องส้าอาง ฯลฯ  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า  
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วันที่สามของการเดินทาง  ปารีส - OUTLET LA VALLEE - ชมเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET แหล่งช้อปปิ้งที่รวม ร้านค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 70 ร้าน 
สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยสินค้าชั นนาต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, 
LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, 
VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, 
GIVENCHY ฯลฯ 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น้าท่านชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เลิศหรู อลังการ โรแมนติค มหัศจรรย์ 

ด้วยความสูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็กทั งหมด…ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่มีต้นไม้เรียง
รายทั งสองข้างทางอย่างน่าเดินเล่น ต้นแบบถนนราชด้าเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด (PLACE DE LA 
CONCORDE) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์แมดดิแลน ที่สร้างแบบกรีกโบราณ ถ่ายรูปกับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์
ลูฟว์  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า  
วันที่สี่ของการเดินทาง  ปารีส - บรูจส์ - บรัสเซล   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (298 กม.) เมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือเป็นเมืองที่เงียบ
สงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO.... 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย ชมเมืองบรูจส์ เมืองหลวงของแคว้นฟลันเดอร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ง ของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็น

เมืองท่าที่ส้าคัญของเบลเยี่ยม  แต่เมื่อเมืองถูกปิดล้อมไม่มีทางออกทะเล จึงเสียความเป็นเมืองท่าให้แก่แอนท์เวิร์ป ซึ่ง
กลายมาเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม…  
ชมความงามสองฝากฝั่งของเมืองบรูจส์ ...ชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT) ซึ่งเป็นที่ตั งของ
ตลาดค้าขายและที่จัดงานต่างๆของเมือง รวมถึง จตุรัสเบิร์ก (THE BURG) ลานกว้างหน้าบริเวณวังเก่าสไตล์กอธิ
คซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับหอระฆังประจ้าเมือง (THE 
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BELFRY) ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 
ขั นเพื่อขึ นสู่ยอดของหอระฆัง…ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF 
THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั งอยู่
ใจกลางเมืองบรูจส์ เป็นท่ีเก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู..น้าท่านเดินทางกลับสู่ 
กรุงบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม (122 กม.) 
...ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มี
ด้านบนเป็นห้องจัดเลี ยงและร้านอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมือง
ที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมี

รูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพ
ดีส้าหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่า
เอ็นด ูก้าลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน ้าพุ)  

 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเท่า  
วันที่ห้าของการเดินทาง  บรัสเซล - หมู่บ้านกังหันลม - โวเลนดัม- หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคาน (ZAAN SCHAN) (230 กม.) อิสระถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา 
กังหันลม  

จากนั นเดินทางต่อสู่ เมืองโวเลนดัม (VOLENDAM) (24 กม.) หรือบางครั งมักถูกเรียกว่า ไข่มุกแห่งซุยเดอร์เซ 
(THE PEARL OF THE ZUIDERZEE) ตั งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านจะได้สัมผัสจริงๆ กับ
พื นท่ีที่ต่้ากว่าน ้าทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก...  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั นเดินทางต่อสู่ เมืองกีรย์ธอร์น (GIETHOORN) (135 กม.) เมืองที่สวยงามมากๆ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ใช้การ

สัญจรไปมาโดยการใช้เรือ ที่เรียกกล่าวขานกันว่า หมู่บ้านไร้ถนน   
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  จากนั นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอรด์ัม (AMSTERDAM) (118 กม.) ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่้า ซึ่ง
พื นดินต่้ากว่าระดับน ้าทะเล และสร้างเมืองโดยการท้าเขื่อนกั นน ้าตั งแต่สมัย
โบราณ เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อย
กว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั งสิ น
ถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเช่ือมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่
ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่าเวนสิแห่งทะเลเหนือ  

** น้าทุกท่านตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศไทย (ค่า
ตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO) ** 
ค่้า  อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง  
ที่พัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทียบเท่า  
วันที่หกของการเดินทาง  สวยเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ...
ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่าและ
อนุสาวรีย์ทหารหาญ…  
น้าท่าน เข้าชมเทศกาล เคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) หรือที่ รูจ้ักกันในนาม สวนดอกไม้แห่งยุโรป ... และภายใน
แบ่งเป็นเขตจัดแสดงดอกไม้หลากหลายเขต 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่้า ไม่ได้รวมอยู่ในการรายการ *.*.*.  
ได้เวลานัดหมาย เดินทางสู่สนามบินเพื่อเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK150/EK372 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ  *.*.*. 
19.15 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

********* 
อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่้ากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ ่ไม่มีเตียงเสรมิ 
 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
18-24 มีนาคม // 25-31 มนีาคม 
20-26 เมษายน 

49,999.- 
9,500.- 

8-14 เมษายน // 30 เมษายน-6 พฤษภาคม  
9-15 พฤษภาคม 

59,999.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ นราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า ** 
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หมายเหต ุ ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั งนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
อัตรานี รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นส้าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลท้าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะค้านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ) 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมนั นไม่สามารถจัดหาได้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง
ขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
ขอ้มลูเบื องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยื่นขอวซีา่  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินจิของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่าง
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั น) 
3. ส้าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท้างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด้าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ้านักหรือศึกษาอยู่
เท่านั น  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่น
ค้าร้องขอท้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่าน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค้าร้องขอวีซ่า และจ้านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3 หน้า  
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั นๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
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7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่ารักษาพยาบาลส้าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ล้านบาท]เท่านั น 
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
อัตรานี ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท้าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส้าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกิน 
จากทางสายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษี 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ นราคา  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
9. ค่าตรวจโควิดตามมาตราการของฝั่งไทย 
10. ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร 
11. ค่าวีซ่าเชงเก้น 6,000.- บาท (หากสถานทูตได้ก้าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก้าหนดได้ กรณี 
ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั น) 
 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 
การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวันจอง มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
ขอ้มลูเบื องตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยื่นขอวซีา่  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินจิของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
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เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่าง
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  
3. ส้าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท้างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด้าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ้านักหรือศึกษาอยู่
เท่านั น  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่น
ค้าร้องขอท้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่าน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค้าร้องขอวีซ่า และจ้านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3 หน้า  
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั นๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทกุข้อ เพราะรายการทัวรท์ีท่า่นไดร้บัถือเปน็สญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
 
***รา้นคา้ในยโุรปส่วนใหญจ่ะปิดทา้การในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก เชน่ กรณทีี่เมอืงนั นมกีารจดังาน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจ้าเต็มจ้านวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจ้านวนตามราคาทัวร์  
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้ามาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บ

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการ
บินนั น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ) ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 
การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้อง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั งสิ น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ…. 
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- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ช้าระค่ามัดจ้าทัวร์หรือทั งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัท 
หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั งหมด 
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด  
เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น 
 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น 
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้า
หรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั ง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ้านวยความสะดวกในขั นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี  
 เมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั งมิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ 
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
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ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่้ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค้ายืนยันว่าทัวร์นั นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั นได้ 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท้างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส้าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน้าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช้านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั งนี ทางบริษัทฯ  ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 
อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่ าช้า
ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอก
อักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ้านาจท้าการแทนประจ้าประเทศไทย (โดยไม่จ้าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเห ตุ 
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ
พื นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือ
และค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น้าพาการเดินทางในครั งนี ” 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

