กาหนดการเดินทาง : ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว ้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่น่ งั ขึน้ เครื่อง

วันทีส่ อง สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
01.15 น.
13.30 น.
บ่าย

ค่า
ที่พกั

ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK385/EK073
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0445-0820 *.*.*.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึน้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณ
ลาน จัตรุ สั คองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระ
เจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต ...ชมจัตรุ สั ทรอคาเดโร ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิ ล ..

.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหอยเอสคาโกร์
MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ ้ ง - ล่องเรือ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการ
ของพระราชวังที่ได้รบั การยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สดุ ในโลก ซึ่งได้รบั การตกแต่งไว้อย่าง
หรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียน
ต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชนั้ ดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้อง

ค่า
ที่พกั

พระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็ นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของ
พระราชวังแห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลฟู ว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์....อิสระช้อปปิ ้งสินค้า DUTY ในราคา
ถูก อาทิเช่น นา้ หอม, ครีม, เครื่องสาอาง, กระเป๋ า, นาฬิกา, เข็ม
ขัด ฯลฯนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม
ของสถานที่สาคัญคูบ่ า้ นคูเ่ มืองริมสองฝั่งแม่นา้ แซน ผ่านชม
ความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึน้ ตาม
สไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รบั การอนุรกั ษ์ดแู ลเป็ นอย่างดี
ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่รว่ มกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่า
เป็ นนครที่มีความงดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่นา้ ในแม่นา้ แซนขึน้ สูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์
สุดวิสยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่นา้ แซนอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้)
...อิสระช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่,
ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, นา้ หอม, เครื่องสาอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น นา้ หอม,
ครีม, เครื่องสาอาง, กระเป๋ า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิรน
์ (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศฝรั่งเศสมุง่ หน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศฝรั่งเศส (314 กม.)
เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนั ดี *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV *.*.*.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) (352 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รับปะทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง
บ่าย
ค่า
ที่พกั

่ า้ ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิรก์ - ยอดเขาทิตลิต
วันทีห
เช้า

- ลูเซิรน
์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ (ENGELBERG)
(37 กม.) …นาท่านนั่งกระเช้าเพื่อเดินทางขึน้ สู่ ยอดเขาทิตลิต (MOUNT TITLIS) ยอดเขาที่มีความสูง
จากระดับนา้ ทะเลถึง 3,020 เมตร ..อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะ บนยอดเขา ไกลสุดหูสดุ ตา ...

เที่ยง
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา
นาท่านลงสูย่ อดเขาเพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE)...นาท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ ิงโตหิน
สัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิรน์ ให้ท่านได้อิสระ
กับการเลือกซือ้ สินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ,
ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูฟองดูร ์
LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า

่ ก ลูเซิรน
วันทีห
์ - ไฮเดลเบิรก์ - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (HELDELBERG)
(337 กม.) เมืองที่สดุ แสนโรแมนติก ตัง้ อยู่ในรัฐบาเดน-เวิรท์ เทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่นา้ เน็กคาร์ ซึ่งเป็ นรัฐ
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนีค้ ือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิรก์ มี
ความน่าสนใจมากทัง้ ประวัติศาสตร์ของเมือง อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนีเ้ คยเป้น
ศูนย์กลางการศึกษาที่สาคัญของเยอรมัน เป็ นที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกั ท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี ตอ้ งมาเยือนเมือง
แห่งนี…
้ .
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูขาหมูเยอรมัน
นาท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ซึ่งสร้างอยู่บนเชิวเขาเหนือแม่นา้ เน็กคาร์ สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทราบสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี …
ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (KOLN) (250 กม.) เมืองที่เคยถูกทาลายอย่างราบคาบตอนสงครามโลกครัง้
ที่ 2 .... นาท่าน ชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน์ (มรดกโลก) (UNESCO WORLD HERITAGE 1996)
สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้าง
ขึน้ ในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี จากนัน้ ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า
โคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ ้งสินค้าพืน้ เมือง, ของที่ระลึก นา้ หอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อ
ดังนานาชนิดบนถนน WALKING STREET รอบมหาวิหาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
KOLN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีธรู น
์ - อัมสเตอร์ดม
ั (เนเธอร์แลนด์)

เช้า

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นกีธรู น์ (GIETHOORN
VILLAGE) (257 กม.) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์
หมูบ่ า้ นเล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวใน
หมูบ่ า้ น เป็ นหมูบ่ า้ น UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั (AMSTERDAM)
(117 กม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ริมฝั่งแม่นา้ อัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตัง้ ประมาณ
คริสต์ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็ น
เมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที1่ 7 ซึ่งเป็ น
ช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดมั ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปี ที่
ผ่านมาคลองเป็ นเส้นทางคมนาคมที่สาคัญที่สดุ ของเมืองนี ้ และอัมสเตอร์ดมั ก็มีคลองจานวนมากที่สดุ ใน
โลกด้วยและมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สาคัญน่าชมที่สดุ ของอัมสเตอร์ดมั เกือบทัง้ หมดจะอยู่
ริมคลองรวมทัง้ คฤหาสน์บา้ นช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ ย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนีก้ ็ยงั
อยู่ริมคลอง จากนัน้ นาท่าน แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซึ่งเป็ นงานฝี มือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์
มานานพร้อมกันนัน้ ท่านจะมีโอกาสเลือกซือ้ เพชรเม็ดงามในราคาเป็ นกันเองจากโรงงานอีกด้วย จากนัน้
อิสระช้อปปิ ้งที่ ถนนกาลเวอร์สตราท (KALVERSTRAAT) ถนนช้อปปิ ้งสายสาคัญของอัมสเตอร์ดมั อยู่ติดกับ
จัตรุ สั ดัมสแควร์ ซึ่งรายล้อมไปด้วยร้านรวงของ BRAND NAME และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เลือก
ซือ้ หาเป็ นของขวัญของฝากอย่างมากมาย
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ ้ง
AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด

อัมสเตอร์ดม
ั - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลม - อัมสเตอร์ดม
ั

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ หมูบ่ า้ นประมงโวเลนดัม (VOLENDAM) (21 กม.) เมืองไข่มกุ แห่งซุยเดอร์ ซี เมืองที่มี
พืน้ ที่ที่ต่ากว่านา้ ทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีประมงและเกษตรกร อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นที่
ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูปลาแฮร์ลิ่ง

เที่ยง
บ่าย

เที่ยง

บ่าย

ค่า
ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นกังหันลม
(ZAANSE SCHANS) (26 กม.) หมูบ่ า้ น
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของ
ชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอาย
หรือสัญลักษณ์ของความเป็ น
เนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมูบ่ า้ นนีม้ ีกงั หันลมกว่า 800 ตัว ... ยังมีโรงสาธิตวิธีการทาชีส
และทารองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมูบ่ า้ นน่ารักแห่งนี….
้
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั ...ชมเมืองอัมสเตอร์ดมั ประกอบไปด้วย จตุรสั ดัมสแควร์ (DAM
SQUARE) อนุสาวรียแ์ ห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT)..อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า

อัมสเตอร์ดม
ั - ดูไบ - ประเทศไทย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
..นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK148/EK384
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 2359-0250

15.20 น.

วันทีส่ ิบ
12.15 น.

ประเทศไทย
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าใช้จา่ ย
24 ธ.ค. – 2 ม.ค.
31 ธ.ค. – 9 ม.ค.
ปี 2022
23 ม.ค.-1 ก.พ. / 30 ม.ค.-8 ก.พ.
12-21 ก.พ. / 21 ก.พ.-2 มี.ค.
28 ก.พ.-9 มี.ค.
4-13 มี.ค. / 18-27 มี.ค. / 20-29 มี.ค.
9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.
11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

88,900.-

25,900.-

78,900.-

20,900.-

88,900.-

25,900.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี น้ ามันและ/หรือภาษี ประกันภัยการ
เดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า **

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณี มคี วามประสงค์อยู ่ต่อ
จะต้องอยู ่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห ้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

-ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข ้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย ้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย ้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข ้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันที่มอี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล ้าน
บาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น
10. ค่าทิป
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข ้าแจ้งออกสําหรับผู ้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ท่ตี อ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณี ท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
8. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให ้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให ้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข ้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ
พิจารณาอนุ มตั ิวซี ่าได้ (กรณี ถ ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน้ )
3. สําหรับผู ้เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู ่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยู ่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล ้วตํา่ กว่า 6 เดือน ผู ้เดินทางต้องไปยื่นคํา
ร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให ้กับทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตาํ ่ กว่า 3 หน้า

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
**กรุณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ที ่านได้รบั ถือเป็ นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า **
เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะขอรับลูกค้า
รายต่อไป
เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุ มตั วิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ นทางบริษทั ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่ น กรณี ท่เี มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ***
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวนตามราคาทัวร์
- กรณียน่ื วีซ่าแล ้วไม่ไดร้ บั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้วทางบริษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กดขึ้น
จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่
ครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทั ฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผูเ้ ดินทางทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ่ นไขสายการบินนัน้ ๆ เพื่อจะได ้
ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ทีต่ ่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยูก่ บั ดุลพินิจของสายการบินและบริษทั ต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่
สามารถเรียกคืนไดค้ ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า กรณีท่ี
ท่านยืน่ วีซ่าแล ้ว
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน ,
จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุ ญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี า่ นจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
- เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข ้อแล ้ว ในกรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสาร
๋
ภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น …โปรแกรมและรายละเอียดของ
การเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ข้นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ ….
- หลังจากทีม่ กี ารจองทัวร์และไดช้ าํ ระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ทางบริษทั จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ ดร้ ะบุไว ้ทัง้ หมด

- นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัตติ รงตามทีส่ ายการบินกําหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ม่ี รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ไดอ้ ย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญ
ั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (นํา้ หนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญ
ั หาทางดา้ นสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให ้ทีน่ งั ่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
 กรณีทรัพย์สนิ ส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ไดอ้ ย่างน้อย 30 ท่าน( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้ รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ ที างบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให ้ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จัดหาคณะทัวร์อ่นื ให ้ถ ้าต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดว้ ซี ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให ้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมื่อท่านไดช้ าํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ น
การชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแมว้ า่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ดช้ าํ ระไปแล ้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่า จะอยูใ่ น
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นไดท้ างบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ข้นึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทาง
บริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผูอ้ ่นื
ชักชวนผูผ้ ่นื ให ้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข ้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ไดร้ บั การยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้วหมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและ
เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล ้วข ้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น ( Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ , มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทีย่ วในระยะเวลา
เกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข ้อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ เี กียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือ
ความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน่
, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่
จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต ) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน หรือ
ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคน
เข ้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ าม
กฎระเบียบดา้ นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดดา้ นการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงไดต้ ามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ดม้ อบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

