
 

 

 

 

 
 

ฝร ัง่เศส-สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี

โดยสายการบิน เอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ (EK)  



 
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  

วนัแรก ประเทศไทย - ปารสี 

17:00 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ที่

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

20:20 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK373/EK071  

 *** แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ *** 

วนัที่สอง ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

08:00 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ …น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรตแิด่จกัรพรรดนิ

โปเลยีน ผ่านชมบรเิวณลาน จตัรุสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระ

นางมาเรยีองัตวัเนต พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต ...จากนัน้เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร  

ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ...   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์

หรอื อดตีพระราชวงัลูฟว.์...อสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้ DUTY ในราคาถูก อาทเิช่น น า้หอม, 

ครมี, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็

ขดั ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง (หอยเอสคาโกร ์+ สเตก๊ + ไวนท์่านละ 1 drink + 

ของหวาน) 

ทีพ่กั MERCURE PARIS HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

 



 
 

 

 

วนัที่สาม พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ล่องเรอืบาตามูซ - ชมเมือง - ดีจอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  

 น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(VERSAILLES) (เขา้แบบ VIP ไม่ตอ้งต่อคิวรอนาน มไีกดท์อ้งถิน่

บรรยาย)สมัผสัความยิ่งใหญ่อลงัการของพระราชวงัที่ไดร้บัการยกยอ่งว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีสุ่ด

ในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะ

ตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรน์ิเจอรช์ ัน้ด ีเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้ง

บรรทมของราชนิี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัติภาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรื่องราว

และความเป็นมาในอดตีอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืบาตามซู เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่  าคญัคู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝัง่

แม่น า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนส

ซองส ์ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของ

ทศันียภาพทีร่่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่

น า้ในแม่น า้แซนขึ้นสูงกว่าปกตหิรอืมเีหตกุารณ์สุดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น า้แซน

อาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย ...อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, 

ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, น า้หอม, เครื่องส าอาง ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถูก อาทเิช่น น า้หอม, 

ครมี, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ .... น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE DIJON HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 



 
 

 

 

วนัที่สี่ ดีจอง - ลูเซิรน์ - อนิเทอรล์าเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์  (LUCERN) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ 

เทีย่ง รบัปะทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ...น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโตหนิสญัญาลกัษณ์ของทหารสวสิ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปล

และทะเลสาบลูเซริน์ 

 

  

 

 

 ใหท่้านไดอ้สิระกบัการเลอืกซื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่น นาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ช็อคโกแลตฯลฯและ

เดนิเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรล์นัดป์ระเทศ

สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่ง

คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟ

ราอนัลอืชื่อ , นาฬกิาดอกไม ้, สถานคาสโิน ฯลฯตรงนี้แหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อย่างทีห่ลายคนยงัไม่เคย

ไดส้มัผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตรไ์ทยเรื่องวนันี้ทีร่อคอย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง (สวสิฟองดูร ์หม ูเนื้อ ไก่) 

ทีพ่กั THE HEY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ อนิเทอรล์าเกน้ - ยอดเขาจุงฟราวน์ - มิลาน (อติาล)ี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สถานีกรินเดอรว์าลว ์เพื่อพาท่านนัง่กระเชา้ไอเกอร์

เอ็กซเ์พรส (EIGER EXPRESS) ขึ้นสู่สถานี EIGERGLETCHER ดว้ยเวลา

เพยีง 15 นาที และต่อดว้ยรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน ์TOP OF EUROPE 

เมื่อถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขา

มากมายที่ปกคลุมดว้ยหมิะ จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้มัผสัและเล่นสนุกกบัการ

เลน่หมิะ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขา  



 
 

 

 

บ่าย น าทา่นนัง่รถไฟลงจาก ยอดเขาจงุฟราวน ์สู่ เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น 

(LAUTERBRUNNEN) ระหว่างทางท่านจะไดเ้หน็ความสวยงาม

อกีหนึ่งบรรยากาศ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO) เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั NH HOTEL MILAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หก มิลาน (อติาล)ี - เวนิส (อติาล)ี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 ...น าท่าน ถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน ซึ่งเป็นวหิารสไตนโ์กธิคทีใ่หญ่ทีสุ่ดโลกและบรเิวณนัน้ ท่าน

สามารถเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั… 

 *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั เพือ่มเีวลาในการชอ้ปป้ิง  *.*.*. 

 น าท่านออกเดนิทางสู่  เมอืงเวนิส เมสเตร ้(VENICE) ประเทศอติาล ีราชนิีแห่งทะเลเอเดยีตรกิ เมอืงหลวง

ของแควน้เวเนโต   

 …น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชโต ้ เพือ่ลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะเวนิส เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการกลา่วขานว่า

โรแมนตกิทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก “เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มเีกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 เกาะ 

และมสีะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพาน

ถอนหายใจ ทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี อกีท ัง้

ยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันัน้อกีดว้ย ชมจตัรุสัเซนตม์ารค์ ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็น

ฉากหลงั สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์...อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงของเวนิสตามอธัยาศยั .... 

 น าท่าน ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีรายการนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ในกรณีน า้ไม่ขึ้นสูง

เกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ซึง่เรอืต่อล าสามารถนัง่ได ้5-6 ท่าน) เพือ่ชมมนตเ์สน่ห์

แห่งนครเวนิสสู่ คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะ และงานก่อสรา้งทีแ่สดงใหเ้หน็

ถงึความเป็นอจัฉรยิะดา้นสถาปตัยกรรมที ่สะพานเรยีลอลัโต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเ้วลานดัหมาย 

น าท่านลงเรอืเพือ่เดนิทางกลบัสู่ฝัง่ที่ท่าเรอืตรอนเชโต ้ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อติาเลีย่นเมนู (สปาเก็ตตี้ พซิซ่า สเต็ก + ไวน ์+ ของหวาน) 

ทีพ่กั NOVOTEL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่เจด็ เวนิส - ปิซ่า (อติาล)ี - โรม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) (327 กม.) ประเทศอติาล ี.... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่าน เขา้สู่จตัรุสัแคมโป สถานทีต่ ัง้ของ หอเอนปิซ่า สิง่มหศัจรรยห์นึ่งในเจด็ของโลกสรา้งขึ้นในปี 

ค.ศ.1174 สถาปตัยกรรมทีง่ดงามซึง่ในอดตีเคยเป็นสถานทีท่ีน่กัวทิยาศาสตรเ์อกของโลกศาสตราจารยก์าล ิ

เลโอ ไดค้น้พบทฤษฎเีรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก…อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั  

 น าท่านออกเดนิทางสู่ กรุงโรม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั NOVOTEL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่แปด  โรม (อติาล)ี - ดูไบ - ประเทศไทย 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าท่านเขา้สู่ วาตกินั รฐัอสิระทีป่กครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ..

ถ่ายรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้สนามกีฬาโคลอสเซยีมโบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็น 

 



 
 

 

 

 สนามกีฬายกัษท์ีส่ามารถจคุนไดก้ว่า50,000 คน และประตูชยัคอนสแตนตนิสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะและทีม่า

ของถนนทกุสายมุ่งสู่กรุงโรม 

 น าท่าน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรมล า้ค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึง่

ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั เพยีตา้ ผลงานของศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาที่

ออกแบบโดย เบอรน์นิี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึง่ปจัจบุนัเป็นสิง่ล  า้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ...ชม น า้พเุทรวี ่จดุก าเนดิของเสยีงเพลง ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น ทีโ่ด่งดงั ชมความสวยงามของงาน

ประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามต านานกลา่วไวว้่าหากใครได ้

มาถงึน า้พแุห่งนี้แลว้โยนเหรยีญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้หนึ่ง …อสิระเดนิเลน่ย่าน

บนัไดสเปนแหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เต็มไปดว้ยนกัท่องเทีย่วหลากหลายเชื้อชาติ..ไดเ้วลาอนัสมควร ..

น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK096 / EK372 

       *** แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ *** 

 

วนัที่เกา้ ประเทศไทย 

18.40 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

***_ _ @@__ *** 

  

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

9-17 ก.พ. / 15-23 มี.ค.    105,999.- 

19,500.- 9-17 เม.ย. / 11-19 เม.ย. *สงกรานต*์ 115,999.- 

25 เม.ย. – 3 พ.ค.  105,999.- 
 

 

 



 
 

 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง 

8. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

9. ค่าทปิ 
 

อตัราน้ีไม่รวม  

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ภาษกีรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ ีเฉพาะค่าบรกิาร 2,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และหกั ณ ทีจ่่าย 3%   

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 

**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทาง ระหว่างบริษัทและลูกคา้** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 20 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 



 
 

 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี  เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอ 

เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) /ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบริษทัฯ อกีครัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามที่ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย 

การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทั

ต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋

เคร่ืองบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีทีท่่านยื่นวซี่าแลว้  

หมายเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ 

ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทาง

เป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ทีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 



 
 

 

 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า

หรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทกุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง 

ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุม่

ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 



 
 

 

 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได  ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกียรติซึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตัวแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,  การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้

ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทาง

ถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ

เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรติ ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 

 


