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รหัสโปรแกรม : 26866 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 เส้นทาง   : เนเธอรแ์ลนด ์– เบลเย่ียม -  ฝรัง่เศส 10 วนั 7 คืน 
เดินทางโดย   : สายการบิน EMIRATES / EVA AIR / QATAR AIRWAYS 
ก าหนดการเดินทาง  : 20 - 29 MAR 2023  
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรงุเทพฯ  
22.30  เชค็อนิ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) ไทเป - ปารีส (ฝรัง่เศส) 
02.00   ออกเดนิทางสู่ประเทศดูไบ โดยสารการบนิ EMIRATES 
  เทีย่วบนิที ่EK0377  ระยะเวลา 7 ชม 
06.00  ถงึสนามบนิ ดูไบ ประเทศสหรฐั อาหรบั เอมเิรตส ์รอเปลีย่นเครือ่ง 2.10 ชม 
08.10  เดนิทางต่อสู่อมัสเตอรด์มั  

เทีย่วบนิที ่EK147 ระยะเวลาเดนิทาง 7.30 ชม  
12.40  ถงึสนามบนิอมัสเตอรด์มั AMSTERDAM ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

พาทุกท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
เริม่ตน้ดว้ยการพาท่านสู่ หมู่บา้นซานส ์สคนัส ์Zaanse Schans   
(เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ไปเดนิเล่นกนัสวยๆ ทีห่มู่บา้นกงัหนัลม มาเนเธอรแ์ลนด ์ภาพแรกทีน่ึกถงึกต็อ้งกงัหนัลมนี่
แหละค่ะ เมอืงนี้ไดอ้นุรกัษ์วฒันธรรมเก่าแก่และวถิชีวีติของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มยัก่อน ทีม่กีลิน่อายหรอืสญัลกัษณ์ของ
ความเป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ย่างครบถว้น  เดนิเล่นกนัเพลนิๆ จนไดเ้วลาเดนิทางกลบัสู่เมอืงหลวงกนัเลก็น้อยไม่เกนิ20 
นาทสีู่เมอืง  อมัสเตอรด์มั เมอืงรมิแม่น ้าสุดโรแมนตกิทีพ่่วงต าแหน่งเมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ทีน่ี่เป็นศนูยร์วมสถานที่
ท่องเทีย่วส าคญัๆ ต่างๆ อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมใหท้ ามากมาย และชอ้ปป้ิงบนถนนสายชอ้ปป้ิงสุดคกึคกั ถอืเป็นเมอืงทีต่อบ
โจทยท์ุกไลฟ์สไตลเ์ลยทเีดยีว 
จากนัน้พาทุกท่านเดนิเขา้เชค็อนิ ณ โรงแรมทีพ่กักลางเมอืง พกัผ่อนกนัสกัเลก็น้อย ลา้งหน้าลา้งตาหรอืบางคนจะเปลีย่น
ชุดไปเดนิเล่นกนัเพลนิๆ เพราะทีพ่กัเราอยู่กลางเมอืงเกบ็ภาพสวยๆ ใหค้รบทุกจุดแลนดม์ารก์ กบับา้นสสีนัต่างๆ รมิ
คลองน่ารกัๆ ของเมอืงแห่งนี้ 

19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  พกัค้างคืน ณ RADISSON BLU CITY CENTER 

ท่ีพกักลางเมืองเดินเท่ียวได้สบายๆ รอบๆ เมือง เพราะวิธีเท่ียวอมัสเตอรด์มัท่ีดีท่ีสุดคือการเดินชม พกัสองคืน
ติด ไม่ต้องเหน่ือยย้ายกระเป๋า 
ยามค า่คืน ท่านสามารถเดินไปสมัผสัย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเท่ียวยามราตรีของท่ีน่ีกนัได้
ใกล้ๆ ท่ีพกัของเรา 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)  อมัสเตอรด์มั 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกธีูรน์ Giethoorn  (เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

หมู่บา้นทีป่ราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรอืบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านัน้คลองมคีวาม
ยาวราว 7.5 กม. และมสีะพานเชื่อมเพื่อใชท้างเดนิตดิตอ่กนัภายในหมู่บา้น ล่องเรอืหมู่บา้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) 

 

 
12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สู่กรุงอมัสเตอรด์มั เริม่ตน้ทีย่่านใจกลางเมอืง จตัุรสัแดม Dam Square เป็นย่านทีน่ักท่องเทีย่วนิยมในการเดนิทางเทีย่ว
ชมเมอืง สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิง ผสมกบัความสวยงามของสถาปัตยกรรมไดอ้ย่างลงตวั พาเดนิเล่น ถ่ายรปูกนัสวยๆ  

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ RADISSON BLU  CITY CENTER 
ท่ีพกักลางเมืองเดินเท่ียวได้สบายๆ รอบๆ เมือง เพราะวิธีเท่ียวอมัสเตอรด์มัท่ีดีท่ีสุดคือการเดินชม พกัสองคืน
ติด ไม่ต้องเหน่ือยย้ายกระเป๋า 
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  อมัเตอรด์มั - เคอเคนฮอฟ – บรูก ์(เบลเย่ียม) 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
  ช่วงสาย ๆ น าท่านเดนิทางสู่ ูสวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ Keukenhof   

(เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

 

 
ต้ังอยู่ทูีช่านเมอืงลซิเซ่ซ่งึเป็นแหล่งปลูกทวิลปิทีใ่หญ่และส าคญัยิง่ของฮอลแลนดเ์ดมิเป็นสวนสาธารณะมาก่อนต่อมา
สมาคมผูส้่งเสรมิการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้วัแห่งเมอืงลซิเซ่ไดใ้ชส้วนแหง่นี้ส่งเสรมิการปลูกไมพ้นัธุใ์หม่ๆโดยแบ่งที่
ใหก้บับรษิทัผูผ้ลติไมเ้ป็นผูป้ลูกและเขา้บ ารุงรกัษา ซ่งึกท็ าใหเ้กดิพนัธุใ์หม่ ๆ ข้นึ ทุกปีผูซ้ื้อทวิลปิจากทัว่โลกจะมาชมและ
คดัเลอืกทวิลปิทีต่อ้งการจากแปลงสาธติในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้นับเป็นสวนทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก  
น าท่านชม สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ Keukenhof  ถ่ายรปูเกบ็ภาพบรรยากาศ งานสวนดอกไมร้ะดบัโลก ที ่1 ปี มคีรัง้กนั
ใหเ้ตม็ที ่

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร หากฟ้าฝนเป็นใจฝนไม่ตก เราจะพาทุกท่านไปทีฟ่ารม์  "ทุ่งดอกทวิลปิ" ใหทุ้กท่านไดล้งไปเกบ็ภาพสวยๆ กนั 
หลงัจากเกบ็ภาพกนัอย่างเตม็ที ่พาท่านอ าลาเนเธอรแ์ลนด ์เดนิทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ประเทศเบลเยีย่มจุดมุ่งหมายของ
เราคอื  เมอืงบรจูส ์BRUGES เมอืงมรดกโลกสุดโรแมนตกิทีไ่ดร้บัการขนานนามว่าเป็น “เวนิชแห่งยุโรปเหนอื”  เมื่อทุก
ท่านถงึเมอืงนี้จะทราบว่า ท าไมเราถงึพาท่านมาพกัทีน่ี่ ไม่ไปพกัเมอืงใหญ่ๆ กนัค่ะ 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  ROSENBURG HOTEL BRUGES 
ท่ีพกักลางเมือง พกัสองคืนติดไม่ต้องเหน่ือยจดักระเป๋า 
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วนัท่ีห้าของการเดินทาง (5)  บรกู ์(เบลเย่ียม) – กรุงบรสัเชล - บรกู ์(เบลเย่ียม) 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09:00  น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืง บรสัเซล BRUSSELS ประเทศเบลเยีย่ม  

(เวลาเดนิทาง 1.30 ชม.) พาท่านสู่ จตัุรสักรอ็งปลสั (The Grand Place) น าท่านถ่ายรปูกบั เจ้าหนูน้อยมนัเนอเกนิปิส 
(Manneken Pis) รปูปัน้เดก็ชายยนืเปลอืยกาย  
ชื่อดงั กลางกรุงบรสัเซลล ์

12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  เดนิทางต่อกลบั  เมอืงบรกูส ์BRUGES (เดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  

น าท่านเยีย่มชม ย่านใจกลางเมอืงเก่า จตัุรสัมารก์ THE MARKT ซึง่มตีลาดคา้ขายและทีจ่ดังานต่าง ๆ ของเมอืง
จตัุรสัเบริก์ THE BURG ลานกวา้งบรเิวณวงัเก่าซึง่กลายเป็นศาลาว่าการของเมอืงในปัจจุบนั หอระฆงัประจ าเมอืง(THE 
BELFRY) ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบรจูส์ 

 19:00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  ROSENBURG HOTEL BRUGES 
ท่ีพกักลางเมือง พกัสองคืนติดไม่ต้องเหน่ือยจดักระเป๋า 

 

 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)  บรกู ์(เบลเย่ียม) -ปารีส (ฝรัง่เศส) 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

พาท่านเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ปารสี เมอืงหลวงของฝรัง่เศส  สู่พระราชวงัแวรซ์าย (เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
12:00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารพาท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย พระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปฐพ ี วงัแห่งนี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
โดย UNESCO ในปี 1979 พระราชวงัแวรซ์ายเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกในปัจจุบนั โดยพระเจา้หลุยสท์ี ่14 
ตัง้ใจทีจ่ะสรา้งวงัใหเ้ป็นศูนยก์ลางของบลัลงัก์ แวรซ์าย วงัทีง่ดงามและสวยงามสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ภายในแบ่งเป็น
หอ้งนอน หอ้งรบัประทานอาหาร หอ้งบนัเทงิ และหอ้งอื่นๆ ผนังหอ้งแต่ละหอ้งประดบัประดาดว้ยเครือ่งตกแต่งทีต่ระการ
ตาและภาพวาดทีม่ชีือ่เสยีง คนทัง้โลกยกย่องพระราชวงัแวรซ์ายในฐานะทีร่วบรวมเอกลกัษณ์ทางศลิปะของฝรัง่เศสทีโ่ด่ง
ดงัไปทัว่โลก จนกระทัง่พวกเขากล่าวว่า "ใครกต็ามทีเ่ยีย่มชมพระราชวงัแวรซ์ายแลว้เขากเ็หน็โลกทีศ่วิไิลซ์อย่างแทจ้รงิ 
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จนไดเ้วลาพาท่านเขา้สู่ทีพ่กั (เดนิทางเขา้ปารสีประมาน 30 นาท)ี เชค็อนิเขา้ทีพ่กั ตดิหอไอเฟล และพกัผอ่นกนัสกั
เลก็น้อย จนไดเ้วลาพาท่านเดนิเล่นเกบ็ภาพบรรยากาศใหท้ัว่รอบๆ "หอไอเฟล" สิง่ปลูกสรา้งอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง
ปารสี ประเทศฝรัง่เศส เป็นหอสงูโครงสรา้งเหลก็ 
ความสงูรวมจากฐานถงึยอดบนสุดทีถ่กูบนัทกึไวใ้นปัจจุบนัคอื 324 เมตร เคยครองอนัดบัสิง่ก่อสรา้งที่สงูทีสุ่ดในโลก 
จนถงึปี 1930 มนีักท่องเทีย่วไปเยอืนมากถงึปีละ 7 ลา้นคนโดยรอ้ยละ 75 เป็นชาวต่างชาตทิีม่าเยอืนพรอ้มกบัความเชื่อ
ว่า 
"หากมาเทีย่วฝรัง่เศสแลว้ไม่ไดม้าเยอืนหอไอเฟล กเ็หมอืนมาไม่ถงึฝรัง่เศส” เดนิใหท้ัว่ทัง้บรเิวณทัง้รอบหอไอเฟล และ
บรเิวณแม่น ้าแซน 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL   
ท่ีพกัทุกห้องมีระเบียงชมวิวหอไอเฟล 

 

 
 

วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง (7)  ปารีส  
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
  ช่วงเชา้พกัผอ่น  

ณ ทีพ่กัเกบ็ภาพบรรยากาศยามเชา้หน้าระเบยีงววิหอไอเฟลจากหอ้งพกั 
10:00  พาท่านออกเดนิทางกนัสกัเลก็น้อยไปเกบ็ภาพบรรยากาศ ณ พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์Museum du Louvre   พาไปชมและเกบ็

ภาพบรรยากาศดา้นหน้า  (หากท่านใดสนใจเขา้ชมภายใน ช่วงบ่ายสามารถซื้อตัว๋เขา้ชมเพิม่เตมิไดจ้ะใชเ้วลาดา้นใน
ประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด เก่าแก่ทีสุ่ด และใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก ต่อดว้ยพาชม
เกบ็ภาพกบั ประตูชยัฝรัง่เศส Arc de Triomphe  เป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคญัของกรุงปารสี ตัง้อยู่กลางจตัุรสั ชารล์ เดอ
โกล ประตชูยัแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อเป็นการสดุดวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้ว่มรบเพือ่ประเทศฝรัง่เศส โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
สงครามนโปเลยีน 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ช่วงบ่ายไปต่อที ่ถนนฌอ็งเซลเิซ่ Champs Elysees เป็นหนึ่งในถนนทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงัในฝรัง่เศส สวรรคข์าชอ้ปตวัแม่!! 
ย่านศูนยก์ารคา้ระดบัพรเีมยีม แหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลกทุกแบรนด!์! รา้นอาหารทีม่คีวามหรหูราอลงัการและอกี
มากมายทีส่รา้งความตื่นตาตื่นใจตลอดสองขา้งทาง ถอืว่าเป็นย่านธุรกจิทีส่ าคญัของกรุงปารสี 
เมื่อไดภ้าพกนัอย่างจุใจกนัแลว้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นเลอืกซื้อสนิคา้ตามใจชอบ 

19:00   อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัค้างคืน ณ HOTEL DE CASTIGLIONE 
ท่ีพกักลางถนนช้อปป้ิง เดินช้อปป้ิงเพลินๆ กบัชอ็ปแบรนดเ์นมรายล้อมโรงแรม 

https://www.booking.com/hotel/ch/alpenruh.th.html?aid=318615;label=New_Thai_TH_TH_27026983225-tgMJ9DUgTmRZ99PnsS41sAS217291347301%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-297601666475%3Adsa-64415224945%3Alp1012728%3Ali%3Adec%3Adm;sid=e5a494effaab06c83981f31d68635a0d;dest_id=-2553282;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=0;hpos=0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1638317734;srpvid=a8c801d211120183;type=total;ucfs=1
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วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)  ปารีส  
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09.30  เนื่องจากทีพ่กัเราอยู่กลางถนนชอ้ปป้ิง วนันี้จะพาเดนิกนัใหท้ัว่บรเิวณตัง้แต่ทีพ่กั  

ไปจสัตุรสัแวงโดม ต่อดว้ยโรงละครโอเปรา และเขา้สู่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ หา้งหรทูีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของปารสี ตลอดสอง
ขา้งทางสามารถเกบ็ภาพบรรยากาศหรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมไดต้ลอดทาง 

12:00   อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารอสิระชอ้ปป้ิงกลางย่านถนนแบรนดเ์นมทีม่ทีุกแบรนดท์ีท่่านจะนึกถงึ 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารค ่า 
พกัค้างคืน ณ HOTEL DE CASTIGLIONE 
ท่ีพกักลางถนนช้อปป้ิง เดินช้อปป้ิงเพลินๆ กบัชอ็ปแบรนดเ์นมรายล้อมโรงแรม 
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วนัท่ีเก้าของการเดินทาง (9)  ปารีส - สนามบิน 
08:00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 

เกบ็ตกชอ้ปป้ิง 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารกลางวนั 

17:00   เดนิทางเขา้สนามบนิ 
21:55  ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบนิเอมเิรตแอร์  

เทีย่วบนิที ่EK076 เดนิทางประมาณ 6.40 ชม. 
 

วนัท่ีสิบของการเดินทาง (10)  กรงุเทพฯ 
06:35   แวะสนามบนิดูไบ รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 3.05 ชม 
09:40   เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพโดยสายการบนิเอมเิรต 
   เทีย่วบนิที ่EK327 เดนิทางประมาณ 6.15 ชม 
18:55   ถงึกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 
 
อัตราค่าบริการ  
แบบจอยทริป 
เดินทางร่วมกับคณะของเรา 10-20 ท่าน 

- เดินทาง 2 ท่าน  ท่านละ 179 900.- 
- เดินทาง 1 ท่าน  เพิ่มค่าพักเดี่ยว 55,900.- 
- อัพเกรดเป็นตั๋วชั้น BUSINESS เพิ่มเริ่มต้น 100,000.-  
- จองตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าตั๋วออก 38,000.- 
- มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 4,000.- 
 
ราคาเด็ก 
อายุ 1 ปี  - ไม่เกิน 2 ปี  ท่านละ 35,000.- 
อายุ 2 ปี  - ไม่เกิน 9  ปี  คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่ 
อายุ 9  ปี  - ไม่เกิน 12    ปี  ราคาถูกกว่าผู้ใหญ่ 5,000.- 
อายุ 12 ปีข้ึนไป คิดราคาผู้ใหญ่ 
 
อตัรานีร้วม 
- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
- วีซ่า  การดำเนินการ และพาไปขอวีซ่าที่ศูนย์ฯ 
- ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า 
(ห้องพักเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอัพเกรดที่พักเพิ่มเติมได้) 
- อาหารตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- รถพาเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ตากล้องพร้อมถ่ายภาพ 1 ท่าน 
- หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง 1 ท่าน 
- ทิปคนขับรถต่างชาต ิ
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อตัรานีไ้มร่วม 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าต้องการ) 
- ไม่รวมค่ากิจกรรมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในโปรแกรม  
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เก่ียวกับโควิด เช่น ค่าที่พักกักตัว หรือค่าตรวจโควิด 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  
- ค่าเข้าชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในรายการ 
- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์และตากล้อง 
 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัด

หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และท่านอาจจะ
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดข้ึน 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกจากประเทศใด
ประเทศหนึ่ง 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย 
- ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรือ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งทีมงาน

ขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ไ ด้ บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการวางมัดจำและดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว 

- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อ
ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสมทำลาย
ทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น ๆ 

 
 

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์ 

เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับเราอย่างมีความสุข 
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
-     กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรกและส่งสลิปโอนมาในช่องทางของบริษัทฯ  

(ชำระงวดแรกเพื่อออกบัตรโดยสาร) 
-     เมื่อมีการออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกดใดของ 
      ผู้เดินทางได้ (หากท่านมีการทำพาสปอตเล่มใหม่ ชื่อ-นามสกุลจะต้องตรงตามพาสปอตเล่มเดิมที่ส่ง 
     มาจองทริปไว้กับทางบริษทั หากท่านมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกดใดๆ ทางผู้ 
     เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมดตามจริง)  
-     หมายเลขบัญชชีำระเงิน โปรดติดต่อบริษัทอีกครั้ง 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเมื่อผลของวีซ่าออก หรือในช่วงเทศกาลที่มีการต้องเร่งออกตั๋วเครื่องบิน หรือโปรโมชั่น

ตั๋วเครื่องบิน 
- กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน 
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- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 10 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญ
หาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  

- หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ อื่นๆ 
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้เดินทางครบ 10 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสาร

ต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 10 ท่าน จึง
จะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่
เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 
(ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าจะข้ึนอยู่กับทางสถานทูตเท่านั้น) 

3. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนดังต่อไปนี้   
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ถ้าออก

ตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่
ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น  

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องเสียค่ามัดจำบางส่วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่าน
ทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 
4. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
5. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ทั้งคณะ และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน 
ซึ่งการพิจารณาข้ึนอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น 

 
เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

ยกเว้นหากยื่นวีซ่าแล้ว หรือเป็นโปรแกรมโปรโมชั่นออกตั๋วเครื่องบิน หรือที่พักที่ท่านเลือกพิเศษไว้ หักค่าใช้จ่ายตามจริง 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง  

 
โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ 

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

 

 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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