
 

 
ปารีส-ดีจอง-กอลมาร-ลูเซิรน-แองเกิล้เบิรก-มิลาน 

นั่งกระเชาขึ้นยอดเขาทิตลิต 
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กําหนดการเดินทาง :   
วันแรก กรุงเทพฯ  
17.30 น.     คณะผูเดนิทางพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภมู ิ ช้ัน 4 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส (EK)  เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการ

ตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรท่ีนั่งข้ึนเครื่อง 

21.25 น.  ออกเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี  EK373 / EK071  
 

วันที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง  
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ 0050-0405 *.*.*. 

09.25 น.    (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  
 จากนั้นเดนิทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถายภาพ หอไอเฟล  เปนท่ีระลึกจาก

มุมกวางซึ่งเปนจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

 นําทาน ถายรูปกับพิพิธภณัฑลฟูว หรืออดีตพระราชวังลูฟว ...นําทานเดนิทางสู 
ทาเรือบาตามูซ เพื่อลองเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีส่ําคญัคูบานคูเมือง

ริมสองฝงแมน้ําแซน ผานชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเกาแก 

สรางข้ึนตามสไตลของศลิปะเรอเนสซองส ซึง่ไดรับการอนุรักษดูแลเปนอยางด ี

ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่รวมกนั

สรรสรางใหนครปารีส ช่ือวาเปนนครทีม่คีวามงดงามท่ีสดุแหงหนึ่งของโลก (ใน

กรณีท่ีน้ําในแมน้ําแซนข้ึนสงูกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสยั เชน การนดัหยดุ

งาน เปนตน รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนนิการได)  

บาย นําทาน ผานชมความยิง่ใหญของ ประตูชัย สรางข้ึนเพื่อเฉลมิพระเกียรติแดจักรพรรดนิโปเลียน ผานชมบริเวณลาน จัตุรัสคอง

คอรท สถานท่ีซ่ึงเคยเปนลานประหารพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมาเรียองัตัวเนต พระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมาเรีย

อังตัวเนต 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง หอยเอสคารโกร + ไวน + สเต็ก 

ท่ีพัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม ปารีส-ดีจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*. 

 อิสระใหทานชอปปงสินคาแบรนดเนมท่ีมีช่ือเสยีง ณ หางแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเชน หลุยส, พราดา, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, 

นาฬิกา, น้ําหอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ ใหทานไดชอปปงสินคาในราคาถูก อาทิเชน น้ําหอม, ครมี, เครื่องสําอางกระเปา, นาฬิกา, 

เข็มขัด ฯลฯ  ...นําทานเดนิทางสู เมืองดีจอง แหงแควนเบอรกนัด ีของประเทศฝรั่งเศส (315 กม.) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันที่ส่ี กอลมาร-แองเก้ิลเบิรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย *.*.*. 

 นําทานเดนิทางสู เมืองกลอมารเมืองกอลมารเปนเมืองหลวงของจังหวัดโอ-

แร็งในแควนอาลซัสในประเทศฝรั่งเศส เมืองกอลมารต้ังอยูทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสเมืองกอลมารต้ังอยูบน “เสนทางไวนของ

อาลซัส” และไดช่ือวาเปน “capitale des vins d'Alsace” (เมืองหลวงแหง

ไวนแหงอาลซัส)กอลมารเปนบานเกิดของจิตรกรและชางแกะพิมพมารติน 

โชนเกาเออร และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต บารตอลดีผูออกแบบ

อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ กอลมารมีช่ือเสียงในการอนุรกัษเมืองใหยังคงเปน

เมืองท่ีมลีักษณะสถาปตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ ในตัวเมือง

เกาก็มีพิพิธภณัฑ ครสิตศาสนสถาน และรานคาและที่อยูอาศยัท่ีคงสภาพ

เหมือนเมอืงในยุคกลาง ....จากนนัน้นําทานเดินทางสู เมืองแองเก้ิลเบิรก ประเทศสวิตเซอรแลนด... 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมืองสวิส 

ท่ีพัก TERRACE  HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่หา แองเก้ิลเบิรก-นั่งกระเชาขึ้นยอดเขาทิทลิส-ลูเซิรน-ทะเลสาบโคโม-มิลาน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*.  

นําทาน นั่งกระเชาข้ึนสู ยอดเขาทิตลิต ในระดับความสงู 3,020 เมตร จากระดับน้ําทะเล ใหทาน

ไดสนกุสนานกับการเลนหิมะบนยอดเขา และ ใหทานไดชม ถํ้าน้ําแข็ง (ราคากระเชารวมใน

รายการทัวรแลว 

นําทานเดนิทางสู เมืองลูเซิรน (LUZERN) (52 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศ

สวิสเซอรแลนด อิสระถายรูปกับ อนสุาวรียสงิโตหิน สัญลักษณของทหารสวิสฯ 

และถายรูปกับสะพานไมโบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิรน 

อิสระใหทานไดซื้อสนิคาสวิสฯอาทิเชนนาฬิกาแบรนดเนมช่ือดังมีดพับ, ช็อคโก

แลตฯลฯและเดนิเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก.. 

นําทานเดนิทางสู เมืองโคโม (COMO) เมืองเลก็ๆท่ีสวยงามชายแดนสวิสและอิตาลี …ถายรูปกับความสวยงามของเมืองและ

ทะเลสาบโคโม.....นําทานเดินทางกลับสู เมืองมิลาน 

ท่ีพัก BEDBANK NH MILAN–ROULETTE -OUTSKIRTS หรือเทียบเทา 
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วันที่หก มิลาน-กรุงเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 

 นําทานเดนิทางสู เมืองมิลาน (MILANO)  ...นําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบ
กอธิคท่ีหรูหรา และใชเวลาในการสรางนานเกือบ 500 ป โดยเริม่สรางต้ังแต ป ค.ศ.1386 และท่ีนาท่ึงของโบสถ ก็คือการ

ตกแตงประดับประดาที่เนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปปนรอบตัวอาคาร มีจํานวนกวา 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมี

อาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สรางข้ึนเพื่อเปนอนุสรณแกกษัตริยวิค

เตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ 

นําทาน ชอปปงภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปงอา

เขตท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหนึง่ของโลก มีช่ือเรียกเลนๆวาเปนหองนั่งเลนของเมือง

มิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมรีานกาแฟ

ท่ีเรียกกันวา ไซด วอลค คาเฟ สามารถนัง่จิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุมสาว แตง

กายดวยเสื้อผาทันสมัย ดังนัน้หากทานไมคดิจะชอปปงหรือนั่งกินกาแฟกค็วร

ท่ีจะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังนี้ใหได หรือหากทานยังติด

ใจในเร่ืองชอปปง ก็สามารถไปชอปปงตอไดยังถนนเวีย มอนเต นโปเลโอเน 

ซ่ึงถือเปนยานชอปปงท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองนี ้ต้ังอยูระหวางโบสถดูโอโมกับ

ลานกวางแหงหนึ่ง ...อิสระใหทานชอปปงตามอธัยาศัย ... นําทานเดนิทางสู สนามบนิ เพือ่เดินทางสู ประเทศไทย 

22.20 น. (เวลาทองถ่ิน) ออกเดนิทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK092 / EK372 
 
วันที่เจ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ 
        *.*.*. แวะเปลี่ยนเครือ่งท่ีสนามบินดูไบ 0635-0930 *.*.*. 

19.15 น.       (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมู ิสมุทรปราการ ดวยความสวัสด ี

@@@ *** @@@ *** @@@  

หมายเหตุ กําหนดการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถอืความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคญั 
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    อัตราคาใชจาย  

วันที่เดินทาง ผูใหญ เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

5-11 มี.ค. / 22-28 เม.ย.  
 23-29 เม.ย. /26 เม.ย.-2 พ.ค.  
28 เม.ย.-4 พ.ค./ 30 พ.ค.-5 มิ.ย. 

39,999.- 

8,500.- 2-8 เม.ย. 40,999.- 
15-21 เม.ย. / 30 เม.ย.-6 พ.ค. 
2-8 พ.ค. / 3-9 พ.ค. 41,999.- 

 

 
อัตราน้ีรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ในกรณมีีความประสงคอยูตอ  

จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดข้ึนสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในภมูิประเทศท่ีมีอากาศ 

หนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อนัเปนผลทําให

ตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมอืงเดมิ โดยบริษัทจะคํานงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคญั) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก  

** เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพกั

ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรอื อยูคนละช้ันกนั และบางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 

ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมกีารแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบท่ีมอีุณหภมูิต่ํา  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ข้ึนอยู

กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงนิทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)  
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คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉกุเฉนิและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานัน้) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพิม่เติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริม่ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน

บาท] เทานั้น 

6. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย)  

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก 

ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ

ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษคาบริการ 

พิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดแูลกระเปาและทรัพยสนิดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ  60.- ยูโร 

8. คาวีซาเช็งเกน ทานละ 4,900.-บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได  

กรณถีามคีาใชจายเกิดข้ึน ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 

 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพนิจิของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อ

วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพจิารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมาระหวางการพิจารณา

อนมุัติวีซาได  (กรณีถามคีาใชจายเกิดข้ึน ทานละ 500.- บาท ลกูคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดาํเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานกัหรือศึกษาอยูเทานั้น  

4. หนังสือเดินทางตองมอีายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยืน่คํารอง

ขอทําหนังสือเดนิทางเลมใหม และกรณุาเตรียมหนังสือเดนิทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนือ่งจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน

ประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดนิทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต ถือเปน

หนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  

**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอยีดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
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เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จําเปนทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมอืงท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร  
(หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอบัุติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อ
จะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบรษิัทตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษิัทฯ ขอเก็บ 
เฉพาะคาใชจายท่ีเกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวซีา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดนิทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัตเิหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการ 
บินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบรษิัทตางประเทศ) 
ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) 
และคาธรรมเนยีมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว  
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได 
เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง
หากทานถูกปฏเิสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วัน
กอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษทัฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตอง
ออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ 
ท้ังส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวมเดินทางเปน
สําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมี
รางกายแข็งแรง และชวยเหลอืผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเชค็อินสายการบิน 
ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวซีา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจํา
หรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถงึแมวา 
ทานจะถูกปฏเิสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุก
ครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
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โปรดแตงกายสภุาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆทัง้ส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ 
ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสําคญั  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามากลุมใหญ
แลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปล่ียน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถึงทาน
ยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดแูลพเิศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตวั หรอืไมสะดวกในการเดินทาง
ทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซ่ึิงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม
, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงาน
ท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิ
พิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทาง
บริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง 
ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท
ฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมี
เกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบรษัิท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งนี”้ 

 
 

 


