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ฝร่ังเศส-สวติเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 
น่ังรถไฟด่วน TGV 

น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาทิตลสิ 
 

พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน ้าด่ืมทุกวัน 
รถบัส 50 ที่นั่ง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารไทย, จีน, พื้นเมืองมีทุกประเทศ 
จัดแบบเท่ียวสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทัวร์มีเวลาช้อปป้ิง 

 
ก าหนดการเดินทาง :  ราคาทวัร์รวมทุกอยา่ง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและค่าใชจ่้ายโควิดทั้งในประเทศไทยและประเทศตาม
รายการทวัร์    
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ

22.00 น.     พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)   
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ขึ้นเคร่ือง 

วันท่ีสอง สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส (ฝร่ังเศส) - ชมเมือง  

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินท่ี  EK385/EK073  
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ : 04.55-08.20 *.*.*. 
13.30 น.    (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
บ่าย  น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จกัรพรรดินโปเลียน ผา่นชมบริเวณ 

 ลาน จตัุรัสคองคอร์ท สถานท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระ
เจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต ...ชมจตัุรัสทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ... 



 
  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูหอยเอสคาโกร์ + สเตก็ + ไวน์ + ของหวาน 
ท่ีพกั  MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม  ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปป้ิง - ล่องเรือ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวร์ซายส์ (เขา้แบบ VIP มีไกด์พระราชวงับรรยาย) สัมผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของ

พระราชวงัท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ใหญ่โตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดรั้บการตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหรา
วิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขียนต่างๆ
และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, ห้องนโปเลียน, หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระ
โรง, ห้องสงคราม และหอ้งสันติภาพ ฯลฯ ซ่ึงรวบรวมเร่ืองราวและความเป็นมาในอดีตอนัยิง่ใหญ่ของ
พระราชวงัแห่งน้ี 

 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพิพิธภณัฑล์ูฟว ์หรือ อดีตพระราชวงัลูฟว.์...อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ DUTY ในราคา

ถูก อาทิเช่น น ้าหอม, ครีม, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เขม็ขดั ฯลฯ 



        
  น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ีส าคญัคู่บา้นคู่เมืองริมสองฝ่ังแม่น ้าแซน 

ผา่นชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส์ ซ่ึงไดรั้บ
การอนุรักษดู์แลเป็นอยา่งดี ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพท่ีร่วมกนั
สรรสร้างให้นครปารีส ช่ือวา่เป็นนครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้าในแม่น ้าแซนขึ้น
สูงกวา่ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น ้าแซนอาจจะไม่สามารถ
ด าเนินการได)้  

   
...อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีช่ือเสียง ณ หา้งแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราดา้, กุชช่ี, ชาแนล, 
เฟนดิก, นาฬิกา, น ้าหอม, เคร่ืองส าอาง ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ในราคาถูก อาทิเช่น น ้าหอม, ครีม, 
เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เขม็ขดั ฯลฯ 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ท่ีพกั  MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ี  ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝร่ังเศสมุ่งหนา้สู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศฝร่ังเศส (314 กม.) 

เมืองหลวงแห่งแควน้เบอร์กนัดี  *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV *.*.*. 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (352 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 



ค ่า  รับปะทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั  LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า  ลูเซิรน์ - แองเกลิเบิร์ก - ยอดเขาทิตลติ - ลูเซิร์น  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (37 กม.) …น าท่านนัง่กระเชา้เพื่อเดินทางขึ้นสู่ 

ยอดเขาทิตลิต  (MOUNT TITLIS) ยอดเขาท่ีมีความสูง จากระดบัน ้าทะเลถึง 3,020 เมตร ..อิสระใหท้่านได้
เล่นหิมะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา ... 

  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา 
บ่าย  น าท่านลงสู่ยอดเขาเพื่อเดินทางกลบัสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE)...น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียสิ์งโตหิน

สัญญาลกัษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น 
 ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือสินคา้สวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดงัมีดพบั, ช็อคโกแลตฯลฯและ

เดินเล่นถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก  

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนูสวิสฟองดูร์  หมู ไก่ + สเตก็ + ไวน์ + ของหวาน 
ท่ีพกั  LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก  ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG) (337 กม.) เมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตั้งอยูใ่นรัฐบา

เดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝ่ังแม่น ้าเน็กคาร์ ซ่ึงเป็นรัฐทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี โดยท่ีเมือง
หลวงของรัฐน้ีคือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากทั้งประวติัศาสตร์ของเมือง อีกทั้งยงั
เป็นเมืองมรดกโลก ซ่ึงในอดีตเมืองแห่งน้ีเคยเป้นศูนยก์ลางการศึกษาท่ีส าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองน้ีท าใหมี้
นกัท่องเท่ียวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งน้ี…. 



  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  *พิเศษเมนูขาหมูเยอรมนั* 
บ่าย  น าท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงสร้างอยูบ่นเชิวเขาเหนือแม่น ้าเน็กคาร์ สามารถมองเห็นวิว

ทิวทศัน์ของเมืองไดโ้ดยรอบ ตวัปราสาทสร้างดว้ยหินทราบสีแดงซ่ึงมีอายกุวา่ 900 ปี… 
 ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (KOLN) (250 กม.) เมืองท่ีเคยถูกท าลายอยา่งราบคาบตอนสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 .... น าท่าน ชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน์  (มรดกโลก) (UNESCO WORLD HERITAGE 1996) สัญลกัษณ์
แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิกดงัเดิมขนานแท ้ท่ีมีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1248 ใชเ้วลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนั้นท่านสามารถเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ 
พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง, ของท่ีระลึก น ้าหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานา
ชนิดบนถนน WALKING STREET รอบมหาวิหาร 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  KOLN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเจ็ด  โคโลญจน์  - หมู่บ้านกธูีร์น - อมัสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
   น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกีธูร์น (GIETHOORN  VILLAGE) (257 กม.) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ 

หมู่บา้นเลก็ๆน่ารักท่ีไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียวในหมู่บา้น เป็นหมู่บา้น UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์ 

   
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอมัสเตอร์ดมั  (AMSTERDAM)  (117 กม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยู่
ริมฝ่ังแม่น ้าอมัสเทล (AMSTEL) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เนเธอร์แลนด ์มีประชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมืองศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ
ทวีปยโุรป โดยเฉพาะช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี17 ซ่ึงเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ 

  
 จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิงท่ีดามสแควร์ ชมเมืองอมัสเตอร์ดมัประกอบไปดว้ย จตรัุสดมัสแควร์ (DAM 

SQUARE) อนุสาวรียแ์ห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT)..อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีแปด  อมัสเตอร์ดัม  
     หมู่บ้านกงัหันลม - ล่องเรือกระจก - โรงงานเจียรนัยเพชร - อมัสเตอร์ดัม 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลม (ZAANSE SCHANS) หมู่บา้นอนุรักษว์ฒันธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของ

ชาวเนเธอร์แลนดส์มยัก่อนท่ีมีกล่ินอายหรือสัญลกัษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนดไ์วไ้ดอ้ยา่งครบถว้น อดีต
ในหมู่บา้นน้ีมีกงัหันลมกวา่ 800 ตวั ... ยงัมีโรงสาธิตวิธีการท าชีส และท ารองเทา้ไมใ้หท้่านไดเ้ขา้ชม อิสระ
ใหท้่านเท่ียวชมหมู่บา้นน่ารักแห่งน้ี…. 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง  ณ  ภตัตาคาร 
  จากนั้นน าท่าน ล่องเรือกระจกชมกรุงอมัสเตอร์ดมั ซ่ึงตลอดเวลาหลายร้อยปีท่ีผา่นมาคลองเป็นเส้นทาง

คมนาคมท่ีส าคญัท่ีสุดของเมืองน้ี และอมัสเตอร์ดมัก็มีคลองจ านวนมากท่ีสุดในโลกดว้ยและมีสะพานขา้ม



คลอง 600 สะพาน สถานท่ีส าคญัน่าชมท่ีสุดของอมัสเตอร์ดมัเกือบทั้งหมดจะอยูริ่มคลองรวมทั้งคฤหาสน์
บา้นช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ย แมก้ระทัง่ตลาดดอกไมส้ดของเมืองหลวงแห่งน้ีก็ยงัอยูริ่มคลอง 

   
  จากนั้นน าท่าน แวะชมโรงงานเจียรนยัเพชรและอญัมณี ซ่ึงเป็นงานฝีมือลือช่ือของเนเธอร์แลนดม์านาน

พร้อมกนันั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเมด็งามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงานอีกดว้ย  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  AMSTREDAM HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเก้า  อมัสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
  ระหว่าง 20 มี.ค. – 20 พ.ค. พาเข้าส่วนเคอเค่นฮอฟ เทศกาลดอกทิวลปิ 
  ..น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 
15.20 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK148/EK384 
        *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ 23.59-03.05 *.*.*. 

วันท่ีสิบ  ประเทศไทย 

12.05 น.       (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัดี 
***_ _ @@__ *** 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยั 
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 
อตัราค่าใช้จ่าย 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่  
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค. – 6 ก.พ. / 4-13 ก.พ. / 11-20 ก.พ. 
25 ก.พ. – 6 มี.ค. / 4-13 มี.ค. / 11-20 มี.ค.  
18-27 มี.ค. / 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 

103,900.- 

25,900.- 

8-17 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.   
11-20 เม.ย. 

113,900.- 

1-10 เม.ย. / 15-24 เม.ย. / 22 เม.ย.- 1 พ.ค. 
29 เม.ย.– 7 พ.ค. 

103,900.- 

3-12 มิ.ย. / 19-28 มิ.ย. 

8-17 ก.ค. / 22-31 ก.ค. / 7-16 ส.ค. / 12-21 ส.ค. 

4-13 ก.ย. / 9-18 ก.ย. / 25 ก.ย.-4 ต.ค. 
9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค. / 23 ต.ค.-1 พ.ย. 

6-15 พ.ย. / 20-29 พ.ย. 

2-11 ธ.ค. / 8-17 ธ.ค. 
113,900.- 

25 ธ.ค.-3 ม.ค. / 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 

*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษีประกนัภัย
การเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า* 



อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกั 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
10. ค่าทิป 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
9. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัโควิด 
 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
 
 
**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัท

และลูกค้า** 



เง่ือนไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัร์เตม็จ านวนตามราคาทวัร์  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บ 
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไข

สายการบิน 
นั้น ๆ เพื่อจะไดย้ืนยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้  
หมายเหตุ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ี
ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั 



หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด  
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 
ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่น 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศ 



และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วม
เดินทางเป็นส าคญั  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่
มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
• ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน , การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเ ดินเรือ, รถไฟ, พาหนะ
ท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย 
(โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ 
ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะ
ยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 



 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ 
ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สาม
รถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้(กรณีถา้มีค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
เท่านั้น) 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือ
ศึกษาอยูเ่ท่านั้น  
4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติั
การเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับ
ติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้  
5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
 
 
 



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