ฟลอริเอด งานดอกไม้พชื สวนโลก ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จัดเพียง 1 ครัง้ ณ ฮอลแลนด์
กาหนดการเดินทาง : ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว ้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิชนั้ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกเคาน์เตอร์ Tสายการบินเอมิเรตส์
(EK)เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่น่ งั ขึน้ เครื่อง

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

คํ่า
ที่พกั

ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS)ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK385/EK073
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 04.55-08.20*.*.*.
(เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึงสนามบินกรุงปารีส (PARIS)ประเทศฝรั่งเศสหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึน้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณ
ลาน จัตรุ สั คองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระ
เจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต...ชมจัตรุ สั ทรอคาเดโรชมและถ่ายภาพหอไอเฟิ ล...
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหอยเอสคาโกร์
MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า

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

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์
พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของ
พระราชวังที่ได้รบั การยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและ
สวยงามที่สดุ ในโลก ซึ่งได้รบั การตกแต่งไว้อย่างหรูหรา
วิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียน
ต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชนั้ ดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องน
โปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระ
โรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯซึ่งรวบรวม
เรื่องราวและความเป็ นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลฟู ว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์....อิสระช้อปปิ ้งสินค้า DUTY ในราคา
ถูก อาทิเช่น นํา้ หอม, ครีม, เครื่องสําอาง, กระเป๋ า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ

คํ่า
ที่พกั

นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สาํ คัญคูบ่ า้ นคูเ่ มืองริมสองฝั่งแม่นา้ํ แซน
ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึน้
ตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รบั การอนุรกั ษ์ดแู ลเป็ น
อย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของ
ทัศนียภาพที่รว่ มกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็ นนครที่มีความ
งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก(ในกรณีที่นา้ํ ในแม่นา้ํ แซนขึน้ สูงกว่า
ปกติหรือมีเหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่นา้ํ แซนอาจจะไม่สามารถ
ดําเนินการได้)
อิสระช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล,
เฟนดิก, นาฬิกา, นํา้ หอม, เครื่องสําอาง ฯลฯให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น นํา้ หอม, ครีม,
เครื่องสําอาง, กระเป๋ า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ปารีส - TGV - ดีจอง -ลูเซิรน
์ (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศฝรั่งเศสมุง่ หน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON)ประเทศฝรั่งเศส (314 กม.)
เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนั ดี*.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV*.*.*.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE)(352 กม.)เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
รับปะทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
LUCERNEHOTELหรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย
คํ่า
ที่พกั

่ า้ ลูเซิรน์ -แองเกิลเบิรก์ - ยอดเขาทิตลิต
วันทีห
เช้า

เที่ยง
บ่าย

-ลูเซิรน
์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ (ENGELBERG)(37 กม.)นําท่านนั่งกระเช้าเพื่อเดินทางขึน้ สู่
ยอดเขาทิตลิต(MOUNT TITLIS) ยอดเขาที่มีความสูง จากระดับนํา้ ทะเลถึง 3,020 เมตร ..อิสระให้ท่านได้
เล่นหิมะ บนยอดเขา ไกลสุดหูสดุ ตา...
รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา
นําท่านลงสูย่ อดเขาเพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE)...นําท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ ิงโตหิน
สัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิรน์

คํ่า
ที่พกั

ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซือ้ สินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและ
เดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพิเศษเมนูฟองดูร ์
LUCERNE HOTELหรือเทียบเท่า

่ ก ลูเซิรน
วันทีห
์ -ไฮเดลเบิรก์ - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (HELDELBERG)(337 กม.)เมืองที่สดุ แสนโรแมนติก ตัง้ อยู่ใน
รัฐบาเดน-เวิรท์ เทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่นา้ํ เน็กคาร์ ซึ่งเป็ นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี
โดยที่เมืองหลวงของรัฐนีค้ ือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิรก์ มีความน่าสนใจมากทัง้ ประวัติศาสตร์ของเมือง
อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนีเ้ คยเป้นศูนย์กลางการศึกษาที่สาํ คัญของเยอรมัน เป็ นที่ตงั้
ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าํ ให้มี
นักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี ตอ้ งมาเยือนเมืองแห่งนี….
้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร*พิเศษเมนูขาหมูเยอรมัน*
นําท่านชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ซึ่งสร้างอยู่บนเชิวเขาเหนือแม่นา้ํ เน็กคาร์ สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ตัวปราสาทสร้างด้วยหิน
ทราบสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี …ออกเดินทางสู่ เมือง
โคโลญจน์ (KOLN)(250 กม.)เมืองที่เคยถูกทําลาย
อย่างราบคาบตอนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 .... นําท่านชม
มหาวิหารแห่ง โคโลญจน์ (มรดกโลก) (UNESCO
WORLD HERITAGE 1996)สัญลักษณ์แห่งเมือง
โคโลญจน์ เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่
มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี จากนัน้ ท่าน

คํ่า
ที่พกั

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
ที่พกั

วันทีแ่ ปด
เช้า

เที่ยง

สามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ ้งสินค้าพืน้ เมือง, ของที่ระลึก นํา้ หอมโคโลญจน์
4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน WALKING STREET รอบมหาวิหาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
KOLN HOTEL หรือเทียบเท่า

โคโลญจน์ -

หมู่บ้านกีธูรน
์ -อัมสเตอร์ดม
ั (เนเธอร์แลนด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นกีธรู น์ (GIETHOORN VILLAGE)(257 กม.)เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์หมูบ่ า้ น
เล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมูบ่ า้ น เป็ นหมูบ่ า้ น UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสูก่ รุงอัมสเตอร์ดมั (AMSTERDAM) (117 กม.)เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่
ริมฝั่งแม่นา้ํ อัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตัง้ ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปั จจุบนั เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของ
เนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็ นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของ
ทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที1่ 7 ซึ่งเป็ นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์จากนัน้ อิสระช้อปปิ ้งที่
ดามสแควร์ชมเมืองอัมสเตอร์ดมั ประกอบไปด้วย จตุรสั ดัมสแควร์ (DAM SQUARE)อนุสาวรียแ์ ห่งเสรีภาพ
(NATIONAL MONUMENT)..อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ ้ง
AMSTERDAMHOTELหรือเทียบเท่า

อัมสเตอร์ดม
ั - อัลเมียร์ งานดอกไม้พชื สวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครัง้
อัมสเตอร์ดม
ั หมู่บ้านกังหันลม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าชม งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จัด 1 ครัง้
และปี นีก้ ็ได้มาบรรจบอีกครัง้
งาน Floriade Expo 2022 International Horticultural Expo จัดขึน้ เป็ น
เวลาหกเดือน เป็ นสวนที่จะเพลิดเพลินไปกับดอกไม้ พืช ผักและผลไม้ มีการ
นําเสนอที่สร้างแรงบันดาลใจในประเทศต่างๆ กว่า 40 รายการ เรือนกระจก
อันงดงามตระการตา กระเช้าลอยฟ้า
เหนือสวนสาธารณะ ศาลานวัตกรรม
และศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา
อิสระอาหารเที่ยง ภายในงาน

–

บ่าย

คํ่า
ที่พกั

นําท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นกังหันลม (ZAANSE SCHANS)หมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของ
ชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็ นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีต
ในหมูบ่ า้ นนีม้ ีกงั หันลมกว่า 800 ตัว ยังมีโรงสาธิตวิธีการทําชีส และทํารองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้
ท่านเที่ยวชมหมูบ่ า้ นน่ารักแห่งนี….จากนั
้
น้ นําท่าน ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดมั ซึ่งตลอดเวลาหลาย
ร้อยปี ที่ผา่ นมาคลองเป็ นเส้นทางคมนาคมที่สาํ คัญที่สดุ ของเมืองนี ้ และอัมสเตอร์ดมั ก็มีคลองจํานวนมาก
ที่สดุ ในโลกด้วยและมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สาํ คัญน่าชมที่สดุ ของอัมสเตอร์ดมั เกือบ
ทัง้ หมดจะอยู่ริมคลองรวมทัง้ คฤหาสน์บา้ นช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ ย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมือง
หลวงแห่งนีก้ ็ยงั อยู่ริมคลองจากนัน้ นําท่าน แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซึ่งเป็ นงานฝี มือลือชื่อ
ของเนเธอร์แลนด์มานานพร้อมกันนัน้ ท่านจะมีโอกาสเลือกซือ้ เพชรเม็ดงามในราคาเป็ นกันเองจากโรงงาน
อีกด้วย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
AMSTREDAM HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า

อัมสเตอร์ดม
ั -ดูไบ - ประเทศไทย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK148/EK384
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ23.59-03.05

15.20น.

วันทีส่ ิบ

ประเทศไทย

12.05 น.(เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าใช้จา่ ย

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ปี 2022

22 เม.ย.– 1 พ.ค. / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. / 6 – 15 พ.ค.
13 – 22 พ.ค. / 20 – 29 พ.ค. / 27 พ.ค. – 5 มิ.ย.
3 – 12 มิ.ย. / 10 – 19 มิ.ย. / 17 – 26 มิ.ย.
24 มิ.ย. – 3 ก.ค. / 1 – 10 ก.ค. / 8 – 17 ก.ค.
15 – 24 ก.ค. / 22 – 31 ก.ค. / 29 ก.ค. – 7 ส.ค.
5 – 14 ส.ค. / 12 – 21 ส.ค. / 19 – 28 ส.ค.
26 ส.ค. – 4 ก.ย. / 2 – 11 ก.ย. / 9 – 18 ก.ย.
16 – 25 ก.ย. /23 ก.ย. – 2 ต.ค. /30 ก.ย. – 9 ต.ค.
9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.
11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย.

78,900.-

20,900.-

88,900.-

25,900.-

้ ราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือ
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน
่ วีซ่า **
ภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายืน
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึน้ สําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ )
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

9. ค่าวีซ่าเชงเก้น
10. ค่าทิป
อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว ,
ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
8. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก เช่น กรณีทเี่ มืองนั้นมี
การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม***
**กรุ ณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ทท
ี่ ่านได้รับถือเป็ นสัญญาการเดินทาง
ระหว่างบริษัทและลูกค้า**
เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผา่ นการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจาํ เป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวนตามราคาทัวร์

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้วทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจาก
ทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผเู้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุขอ้ ความตาม
เงื่อนไขสายการบินนัน้ ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตา่ งประเทศ (ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ดุลพินิจของสาย
การบินและบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว
หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีนา้ํ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมื่อท่านทําการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้วในกรณีที่
ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะ
อากาศและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัท
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด
เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู
ฉุกเฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่น่ งั Long leg
ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
 กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้ างบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทัง้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี ้
 เมื่อท่านทําการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ใน
กรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกู ค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รกั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ ื่นให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่ )
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี

ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซือ้ ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง
ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจาก
อุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รบั ประกันในกรณีที่ผรู้ ว่ มเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นีก้ ารขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครัง้ นี”้
่ วีซ่าและการยืน
่ ขอวีซ่า
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึน้
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่คอ่ นข้างนานและอาจไม่สาม
รถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้ (กรณีถา้ มีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึน้ ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สําหรับผูเ้ ดินทางที่ศกึ ษาหรือทํางานอยู่ตา่ งประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทาง
ต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สําหรับติดวีซ่าไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

