ปารีส-ดีจอง-กอลมาร์-ลูเซิรน์ -แองเกิ้ลเบิรก์ -มิลาน
นัง่ กระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต

กําหนดการเดินทาง :
วันแรก
กรุงเทพฯ
17.30 น.
คณะผู ้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให ้การ
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรทีน่ งั ่ ขึ้นเครื่อง
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20.35 น.
วันที่สอง

ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK373 / EK071
กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรังเศส)
่
- ชมเมือง
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 0050-0320 *.*.*.
08.00 น.
(เวลาท ้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล ้ว
จากนัน้ เดินทางสู่ จัตรุ สั ทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็ นทีร่ ะลึกจาก
มุมกว ้างซึง่ เป็ นจุดทีส่ วยทีส่ ุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
นําท่าน ถ่ายรูปกับพิพธิ ภัณฑ์ลูฟว์ หรืออดีตพระราชวังลูฟว์ ...นําท่านเดินทางสู่
ท่าเรือบาตามูซ เพือ่ ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีส่ าํ คัญคู่บ ้านคู่เมือง
ริมสองฝัง่ แม่นาํ้ แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่
สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ดูแลเป็ นอย่างดี
ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพทีร่ ่วมกัน
สรรสร้างให ้นครปารีส ชื่อว่าเป็ นนครทีม่ คี วามงดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก (ใน
กรณีทน่ี าํ้ ในแม่นาํ้ แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น การนัดหยุด
งาน เป็ นต้น รายการล่องแม่นาํ้ แซนอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้)
บ่าย
นําท่าน ผ่านชมความยิง่ ใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตรุ สั คอง
คอร์ท สถานทีซ่ ง่ึ เคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอัง
ตัวเนต
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หอยเอสคาร์โกร์ + ไวน์ + สเต็ก
ทีพ่ กั
MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ปารีส-ดีจอง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห ้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
อิสระให ้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมทีม่ ชี ่อื เสียง ณ ห ้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก,
นาฬกิ า, นํา้ หอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ ให ้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น นํา้ หอม, ครีม, เครื่องสําอางกระเป๋ า, นาฬกิ า,
เข็มขัด ฯลฯ ...นําท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง แห่งแคว ้นเบอร์กนั ดี ของประเทศฝรัง่ เศส (315 กม.)
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ส่ี
กอลมาร์-แองเกิ้ลเบิรก์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห ้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกลอมาร์เมืองกอลมาร์เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็งในแคว ้นอาลซัสในประเทศฝรัง่ เศส เมืองกอลมาร์
ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรังเศสเมื
่
องกอลมาร์ตงั้ อยู่บน “เส ้นทางไวน์ของอาลซัส” และได้ช่อื ว่าเป็ น “capitale des
vins d'Alsace” (เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส)กอลมาร์เป็ นบ ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ตนิ โชนเกาเออร์ และประ
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ติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดีผู ้ออกแบบอนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพ กอลมาร์มี
ชื่อเสียงในการอนุรกั ษ์เมืองให ้ยังคงเป็ นเมืองทีม่ ลี กั ษณะสถาปัตยกรรม
และบรรยกาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองเก่าก็มพี พิ ธิ ภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน
และร้านค้าและทีอ่ ยู่อาศัยทีค่ งสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง ....จากนนัน้ นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิรก์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์...
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห ้องอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมืองสวิส
ทีพ่ กั
TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
แองเกิ้ลเบิรก์ -นัง่ กระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส-ลูเซิรน์ -ทะเลสาบโคโม่-มิลาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห ้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่าน นัง่ กระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต ในระดับความสูง 3,020 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล ให ้ท่าน
ได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และ ให ้ท่านได้ชม ถํา้ นํา้ แข็ง (ราคากระเช้ารวมใน
รายการทัวร์แล ้ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUZERN) (52 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ อิสระถ่ายรูปกับ อนุสาวรียส์ งิ โตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ
และถ่ายรูปกับสะพานไม ้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิรน์
อิสระให ้ท่านได้ซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่นนาฬกิ าแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโก
แลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก..
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) เมืองเล็กๆทีส่ วยงามชายแดนสวิสและอิตาลี …ถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและ
ทะเลสาบโคโม่.....นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมิลาน
ทีพ่ กั
BEDBANK NH MILAN–ROULETTE -OUTSKIRTS หรือเทียบเท่า
มิลาน-กรุงเทพฯ
วันที่หก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห ้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) ...นําท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบ
กอธิคทีห่ รูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่ ่าทึง่ ของโบสถ์ ก็คอื การตกแต่ง
ประดับประดาทีเ่ น้นความหรูหราอย่างเต็มทีโ่ ดยเฉพาะรูปปัน้ รอบตัวอาคาร มีจาํ นวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มอี าคารทรง
กากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต”
สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์แก่กษัตริยว์ คิ เตอร์เอมมานู เอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ อง
อิตาลีในการรวมชาติ
นําท่าน ช้อปปิ้ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานู เอล 2 ช้อปปิ้ งอา
เขตทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก มีช่อื เรียกเล่นๆว่าเป็ นห ้องนัง่ เล่นของเมือง
มิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิ ค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล ้ว ยังมีรา้ นกาแฟ
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21.35 น.
วันที่เจ็ด
18.40 น.
หมายเหตุ

ทีเ่ รียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่ จิบ คาปูชโิ น นัง่ ดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ ้าทันสมัย ดังนัน้ หากท่านไม่คดิ จะช้อปปิ้ ง
หรือนัง่ กินกาแฟก็ควรทีจ่ ะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให ้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ ง ก็สามารถ
ไปช้อปปิ้ งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึง่ ถือเป็ นย่านช้อปปิ้ งทีข่ ้นึ ชื่อทีส่ ุดของเมืองนี้ ตัง้ อยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลาน
กว ้างแห่งหนึ่ง ...อิสระให ้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ...
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางสู่ ประเทศไทย
(เวลาท ้องถิน่ ) ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK092 / EK372
สนามบินสุวรรณภูมิ
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 0650-0930 *.*.*.
(เวลาท ้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี
@@@ *** @@@ *** @@@
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์
ของคณะผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าใช้จา่ ย

วันที่เดินทาง
5-11 มี.ค.
2-8 เม.ย.
11-17 เม.ย.
15-21 เม.ย.
26 เม.ย.-2 พ.ค. / 28 เม.ย.-4 พ.ค.
30 เม.ย.-6 พ.ค.
2-8 พ.ค. / 3-9 พ.ค.
30 พ.ค. - 5 มิ.ย.
6 – 12 มิ.ย. / 20 – 26 มิ.ย.
27 มิ.ย. – 3 ก.ค. / 4 – 10 ก.ค.
18 – 24 ก.ค. / 25 - 31 ก.ค.
1 – 7 ส.ค. / 8 – 14 ส.ค. /
29 ส.ค. – 4 ก.ย. / 5 – 11 ก.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตํา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตํา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

49,999.50,999.59,999.51,999.49,999.51,999.-

49,999.-

8,500.-
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19 – 25 ก.ย. / 26 ก.ย. – 2 ต.ค.
3 – 9 ต.ค. / 10 – 16 ต.ค.
17 – 23 ต.ค. / 24 - 30 ต.ค.
7 – 13 พ.ย. / 21 – 27 พ.ย.
28 พ.ย. – 4 ธ.ค.
5 – 11 ธ.ค. / 12 – 18 ธ.ค.
26 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66
อัตรานี้ รวม

59,999.-

8,500.-

1. ค่าตัวเครื
๋ อ่ งบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห ้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศ
หนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให ้
ต้องการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดีย่ ว (Single) ,ห ้องคู่ (Twin/Double) ห ้องพัก
ต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห ้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มหี ้องพักแบบ 3 ท่าน
ซึง่ ถ ้าเข ้าพัก 3 ท่าน อาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห ้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห ้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ าํ ่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให ้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเ่ ป็ นห ้องเดีย่ วอาจเป็ นห ้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา้ ซึง่ ขึ้นอยู่กบั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข ้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้าย
กลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
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6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย)

อัตรานี้ ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข ้าแจ้งออกสําหรับผู ้ทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดืม่ ทีส่ งพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของ
มีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการ
พิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 5,000.-บาท (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล ้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได้
กรณีถ ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน้ )
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให ้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให ้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพือ่
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข ้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา
อนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถ ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน้ )
3. สําหรับผู ้เดินทางทีศ่ ึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล ้วตํา่ กว่า 6 เดือน ผู ้เดินทางต้องไปยืน่ คําร้อง
ขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให ้กับทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตาํ ่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ น
หนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
**กรุณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ที า่ นได้รบั ถือเป็ นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษทั และลูกค้า**
เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะ
ขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชําระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั วิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ นทาง
บริษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
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เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณี ท่เี มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR
ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจํานวนตามราคาทัวร์
(หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท่ างบริษทั ระบุข ้อความบางอย่างในนัน้ ด้วย เพือ่ จะได้
ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ทีต่ ่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของสายการบินและบริษทั ต่างประเทศ))
- กรณียน่ื วีซ่าแล ้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้วทางบริษทั ฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว) / ค่า
ส่วนต่างกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่ เติมจากทางบริษทั ฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ่ นไขสายการ
บินนัน้ ๆ เพือ่ จะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ทีต่ ่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินจิ ของสายการบินและบริษทั ต่างประเทศ) ทัง้ นี้
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว) และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่ากรณีทท่ี า่ นยืน่ วีซ่าแล ้ว
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
นัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมือง
ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
- กรณีทค่ี ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให ้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการ
เดินทาง
- เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข ้อแล ้ว ในกรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัว๋
โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ น
สําคัญ….
- หลังจากทีม่ กี ารจองทัวร์และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
ทางบริษทั จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ ด้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ่ ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัตติ รงตามทีส่ ายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ นผู ้ทีม่ ี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน่ ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญ
ั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม)
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ไม่ใช่ผู ้ทีม่ ปี ญ
ั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให ้ทีน่ งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอิน
เท่านัน้
• กรณี ทรัพย์สน
ิ ส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
• กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั้ หมด
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ที างบริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให ้ทัง้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให ้ถ ้าต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให ้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือ
ทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล ้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม
ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
• เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถ
คาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่ สุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู ้อืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล ้ว
ไม่เกรงใจผู ้อืน่ ชักชวนผู ้ผืน่ ให ้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
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• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน่
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้วหมายถึงท่านยอมรับใน
ข ้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล ้วข ้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผู ้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทีย่ ว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสําหรับท่านผู ้มีเกียรติซง่ึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดู งาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่ส ามารถ
รับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม,
อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้า
ของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้ งถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข ้องกับสถานเอก
อักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ
ตามเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีท่ผี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้
เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ
พื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งใหท้ ราบล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษทั เป็ นผู ้นําพาการเดินทางในครัง้ นี้”

ห น้ า | 10

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

