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ฝร ัง่เศส-เบลเยี่ยม-เยอรมนี-เนเธอรแ์ลนด ์9 วนั 6 คนื 

ปารสี-พระราชวงัแวรซ์ายส-์ลอ่งเรอืแม่น ้ าแซน-บรสัเซล-โคโลญจน์-ลอ่งเรอืแม่น ้าไรน ์

อมัสเตอรด์มั-ลอ่งเรอืหลงัคากระจก-กรียธ์อรน์ 

 

ก าหนดการเดินทาง :  ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและค่าใชจ่้ายโควทิท ัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศตามรายการทวัร ์    

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู        

22.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารที่น ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู - ปารีส 

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385/EK073 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ดูไบ *.*.*.   

12.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้เชญิท่านเดนิทางต่อ

โดย...รถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงปารีส (PARIS) เมอืงทีแ่มก้ระท ัง่ชาวฝร ัง่เศสที่

อาศยัอยู่นอกเมอืงหรอืต่างจงัหวดั หรอืต่างแควน้แดนไกล กล่าวว่า ตราบใดทีม่ลีม

หายใจ กข็อไหไ้ดเ้หน็มหานครปารสี ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสักบัความงาม และ

ความมหศัจรรยข์องกลุม่อาราม และบา้นเรอืนรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และ

ธรรมชาตทิีน่่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองขา้งทางจน...ถงึเมอืงปารสี  

นาํท่าน ลอ่งเรอืแมน่ํา้แซน ชมววิทวิทศันข์องเกาะอลิ เดอ ฟรองซท่์ามกลางแสง ส ีและ

สถาปตัยกรรม  สถานที่ราชการและอาคารอนัสาํคญัของปารสี ซึ่งต่างอนุรกัษค์วามงดงามคลาสลคิไวไ้ดอ้ย่างงดงามน่า

ประทบัใจ   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สามของการเดินทาง  ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(PALACE OF VERSAILLES) ทีไ่ดช้ื่อว่างดงามวจิติรบรรจงทีสุ่ดใน

ยุโรปซึง่สรา้งขึ้นตามพระราชดาํริของพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ...ชมพลบัพลาที่ทอ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชนีิและ

หอ้งต่างๆ ทีว่จิติรงดงามดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนงัศิลปวตัถ ุล ํา้ค่ารวมถงึเฟอรนิ์เจอรม์ากมายทีเ่ป็นตน้แบบ

เฟอรนิ์เจอรห์ลุยสท์ี่โด่งดงัไปท ัว่โลก ชมหอ้งประวตัศิาสตร ์ฮอลล ์ออฟ มเิรอร ์ทีเ่ยอรมนียอมลงนามในสนธสิญัญา

สงบศึกเมือ่คร ัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่าน ชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารสี เลศิหรู อลงัการ โรแมนตคิ มหศัจรรย ์

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

ท ัง้สองขา้งทางอย่างน่าเดนิเล่น ตน้แบบถนนราชดาํเนิน ปลา็ชเดอลา ค็องคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) 

จตัรุสัแห่งความสามคัคี โบสถแ์มดดแิลน ที่สรา้งแบบกรีกโบราณ ถ่ายรูปกบัปิระมดิหนา้พพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอือดีต

พระราชวงัลุฟว ์  

 จากนัน้นาํท่าน ชมเมอืงปารสี มหาราชินีแห่งเมอืงหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กบัประตูชยั (ARC DE TRIOMPHE) ของ

พระเจา้นโปเลยีนอารค์ เดอทรอิอม ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส,์ 

พราดา้, กชุชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (หอยเอสคารโ์กร,์สเต็ก,ไวน)์ 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สีข่องการเดินทาง   บรสัเซล - โคโลญจน ์(เยอรมนี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยีย่ม ...ชมอโตเมีย่ม สญัลกัษณ์ของงานเอก๊ซโ์ปร ์ที่

ปจัจบุนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ีม่ดีา้นบนเป็นหอ้งจดัเลี้ยงและรา้นอาหาร …ชมจตัรุสัลาก็รอง ปาลาช จตัุรสักลาง

เมอืงทีง่ดงามมากแห่งหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดา้นทีเ่ป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธคิมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงาม

มาก รายรอบจตัรุสัน้ีจะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของทีร่ะลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสีาํหรบันกัท่องเทีย่ว ผ่าน

ชมรูปปัน้เดก็ชายผมหยกิ (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู กาํลงัปสัสาวะ (ซึง่เป็น

นํา้พ)ุ  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง 

บา่ย  นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์(COLOGNE) ...ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์(COLOGNE CATHEDRAL) 

สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงโคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิกในช่วงศตวรรษที ่14 ภายในเป็นทีเ่ก็บรกัษาหบีทองคาํบรรจุ

อฐัขิองกษตัรยิเ์ป็นรูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสรจ็สมบูรณ์

ในปี 1880 และครัง้หน่ึงสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาลที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมือ่คราวเสดจ็

ประพาสเยอรมนัคร ัง้แรกในปี 1897 และที่มหาวหิารแห่งน้ีทีแ่มใ้นปจัจบุนักย็งัมกีารขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใต ้

และขา้งๆ มหาวหิารทาํใหท้ราบว่าชวีติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์มเ่คยแยกจากไกลจากมหาวหิารแห่งน้ีเลย 
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หา้ของการเดินทาง    โคโลญจน์ - ล่องเรอืแม่น ้ าไรน์ - อมัสเตอรด์มั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสมัผสัความสวยงามของสองฝัง่แมน่ํา้ไรน ์โดยการทีน่าํท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของแมน่ํา้ไรน ์จากเมอืง

เซนตก์อร ์(ST. GOAR) สู่ เมอืงบอบปารด์ (BOBBARD) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย นาํท่านออกเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ํา้อมั

สเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปจัจุบนัเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากร

ประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตรท์ีส่าํคญัแห่งหน่ึงของทวปียุโรป โดยเฉพาะช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที่17 ซึง่เป็นช่วงยุคทองของเนเธอรแ์ลนด ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หกของการเดินทาง     อมัสเตอรด์มั - หมู่บา้นกรียธ์อรน์ - อมัสเตอรด์มั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ หมูบ่า้นกรียธ์อรน์ (GIETHOORN) เมอืงทีส่วยงามมากๆ เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ทีใ่ชก้ารสญัจรไปมา

โดยการใชเ้รอื ทีเ่รยีกกลา่วขานกนัว่า หมูบ่า้นไรถ้นน   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอืประเทศที่แผ่นดนิตํา่ ซึง่พื้นดนิตํา่

กว่าระดบันํา้ทะเล และสรา้งเมอืงโดยการทาํเขือ่นก ัน้นํา้ต ัง้แต่สมยัโบราณ เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่

อมัสเตอรด์มั จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกว่า 70 เกาะ เกาะเหลา่น้ีแบง่แยกออกจากกนัโดยคลองทีม่คีวามยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 

กโิลเมตร มสีะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรอืที่ทกุคนเรยีกในปจัจบุนัว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ 

อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงย่านดมัสแควร ์ตามอธัยาศยัชมย่านแหล่งเพศพาณิชย ์ชมบริเวณย่านดมัสแควร ์ถ่ายรูปกบั

พระราชวงัเก่าและอนุสาวรยีท์หารหาญ…  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
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วนัที่เจด็ของการเดินทาง     อมัสเตอรด์มั - ล่องเรอืกระจก - หมู่บา้นโวเลดมั – หมู่บา้นกงัหนัลม - อมัสเตอรด์มั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่าน ลอ่งเรอืกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ที่ท่านจะไดส้มัผสักลิน่อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ิด ...

ชมการสาธิตการเจยีระไนเพชร  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นโวเลดมั (VOLENDAM) ซึง่เป็นหมู่บา้นชาวประมงที่สวยสดงดงาม บนถนน HEAVEN 

STREET ท่านจะไดรู้ว้่าสวยงามสมชื่อกบัถนนขนาดไหน นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกงัหนัลม (ZAANSE SCHANS) 

ท่านจะไดถ้่ายรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่แปดของการเดินทาง  อมัสเตอรด์มั - ดูไบ-ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั พรอ้มท ัง้เก็บสมัภาระเพือ่เตรยีมเดนิทางสู่สนามบนิ 

เดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.20 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK148/EK384 

 *** แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ 00.10-03.05 *** 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง  ประเทศไทย 

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  
 

****************** 

หมายเหตุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
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อ ั             

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ปี 2022 

20-28 ม.ค. / 26 ม.ค.-3 ก.พ. / 28 ม.ค.-5 ก.พ. 

4-12 ก.พ. / 17-25 ก.พ. / 23 ก.พ.- 3 มี.ค. 

17-25 มี.ค. / 24 มี.ค.-1 เม.ย. 

1-9 เม.ย. 

69,900.- 9,500.- 

9-17 เม.ย. / 10-18 เม.ย.  

11-19 เม.ย. / 12-20 เม.ย. 
79,900.- 12,500.- 

22-30 เม.ย. / 29 เม.ย.-7 พ.ค. 69,900.- 9,500.- 

6-14 พ.ค. / 20-28 พ.ค. / 27 พ.ค.-4 มิ.ย. 

3-11 มิ.ย. / 17-25 มิ.ย. / 24 มิ.ย.-2 ก.ค. 

1-9, 22-30, 29 ก.ค.-6 ส.ค. 

5-13 ส.ค. 

69,900.- 9,500.- 

12-20 ส.ค. 79,900.- 12,500.- 

26 ส.ค.-3 ก.ย. 

2-10, 16-24, 30 ก.ย.-8 ต.ค. 

7-15, 14-22 ต.ค. 

69,900.- 9,500.- 

21-29 ต.ค. 79,900.- 12,500.- 

28 ต.ค.-5 พ.ย. 

4-12, 18-26, 25 พ.ย.-3 ธ.ค. 
69,900.- 9,500.- 

2-10 ธ.ค. 79,900.- 12,500.- 
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16-24 ธ.ค. 69,900.- 9,500.- 

23-31, 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 79,900.- 12,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทางและค่ายื่นวีซ่า ** 

อตัราน้ีรวม 

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

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

10. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

9. ค่าตรวจโควทิตามมาตราการของฝัง่ไทย 
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ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพาํนกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่

คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่าน

จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซี่าไม่ตํา่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จาํเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจาํเตม็จาํนวนทุกกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนิ

นัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ) 

ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยืน่วซี่ากรณีทีท่่านยืน่วซี่าแลว้  
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หมายเหตุ  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ 

ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทั 

หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบรษิทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(นํา้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํ

หรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 
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 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เติม ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ 

ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่

ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และ เกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

รบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกั

คราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุม

ของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตาม

เงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิห ้

เดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ

พื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน ค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถอื

และคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 

 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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