
 

 

 

 

 
 

ฟลอรเิอด งานดอกไมพ้ชืสวนโลก ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จดัเพยีง 1 คร ัง้ ณ ฮอลแลนด ์

กาํหนดการเดินทาง :  ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมูิ 



22.00 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิ ช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)   

เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

วนัที่สอง สนามบนิสวุรรณภมูิ - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

01.45 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK385/EK073  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 04.55-08.20 *.*.*. 

13.30 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

บา่ย  นาํท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณ 

 ลาน จตัรุสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระ

เจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต ...ชมจตัรุสัทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ...  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูหอยเอสคาโกร ์

ทีพ่กั  MERCURE PARIS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ชมเมือง - ชอ้ปป้ิง - ลอ่งเรอื   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(เขา้แบบ VIP มไีกดพ์ระราชวงับรรยาย) สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการ

ของพระราชวงัทีไ่ดร้บัการยกย่องวา่ใหญ่โตมโหฬารและ

สวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหรา

วจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่ี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีน

ต่างๆและเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ด ีอาทเิช่น หอ้งอพอลโล, 

หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจก

ทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึง่

รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิง่ใหญ่ของ

พระราชวงัแห่งน้ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นาํท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอื อดตีพระราชวงัลูฟว.์...อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY ในราคา

ถกู อาทเิช่น นํา้หอม, ครมี, เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 

นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอื เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่าํคญั

คู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝัง่แมน่ํา้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคาร



เก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะได ้

ความประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อวา่เป็นนครทีม่คีวาม

งดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีทีน่ํา้ในแมน่ํา้แซนขึ้นสูงกวา่ปกตหิรอืมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดั

หยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่ํา้แซนอาจจะไมส่ามารถดาํเนินการได)้  

...อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีือ่เสยีง ณ หา้งแกลอรีล่าฟาแยส อาทเิช่น หลยุส,์ พราดา้, กชุชี่, 

ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถกู อาทเิช่น นํา้หอม, 

ครมี, เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 

คํา่        รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

ทีพ่กั  MERCURE PARIS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  ปารสี - TGV - ดีจอง - ลูเซิรน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่เศสมุง่หนา้สู่ เมอืงดจีอง (DIJON) ประเทศฝรัง่เศส (314 กม.) 

เมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัด ี *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV *.*.*. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (352 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

คํา่  รบัปะทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  LUCERNE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  ลูเซิรน์ - แองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลติ - ลูเซิรน์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (ENGELBERG) (37 กม.) …นาํท่านนัง่กระเชา้เพือ่เดนิทางขึ้นสู ่

ยอดเขาทติลติ  (MOUNT TITLIS) ยอดเขาทีม่คีวามสูง จากระดบันํา้ทะเลถงึ 3,020 เมตร ..อสิระใหท้่าน

ไดเ้ลน่หมิะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา ... 

เทีย่ง  รบัปะทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา 

บา่ย  นาํท่านลงสู่ยอดเขาเพือ่เดนิทางกลบัสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE)...นาํท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโตหนิ

สญัญาลกัษณข์องทหารสวสิ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 

 

  

 

 



 ใหท่้านไดอ้สิระกบัการเลอืกซื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่น นาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ชอ็คโกแลตฯลฯและ

เดนิเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูฟองดูร ์  

ทีพ่กั  LUCERNE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ลูเซิรน์ - ไฮเดลเบริก์ - โคโลญจน์ (เยอรมนี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (HELDELBERG) (337 กม.) เมอืงทีสุ่ดแสนโรแมนตกิ ต ัง้อยู่ใน

รฐับาเดน-เวริท์เทมแบรก์ บรเิวณฝัง่แมน่ํา้เน็กคาร ์ซึง่เป็นรฐัทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี โดย

ทีเ่มอืงหลวงของรฐัน้ีคอืเมอืงสตุด๊การท์ เมอืงไฮเดลเบริก์มคีวามน่าสนใจมากท ัง้ประวตัศิาสตรข์องเมอืง อกี

ท ัง้ยงัเป็นเมอืงมรดกโลก ซึง่ในอดตีเมอืงแห่งน้ีเคยเป้นศูนยก์ลางการศึกษาทีส่าํคญัของเยอรมนั เป็นทีต่ ัง้

ของมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมอืงน้ีทาํให ้

มนีกัท่องเทีย่วนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งน้ี…. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  *พเิศษเมนูขาหมเูยอรมนั* 

บา่ย  นาํท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบริก์ ซึง่สรา้งอยู่บนเชวิเขาเหนือแมน่ํา้เน็กคาร ์สามารถมองเหน็ววิ

ทวิทศันข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ ตวัปราสาทสรา้งดว้ยหนิทราบสแีดงซึง่มอีายุกวา่ 900 ปี… 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์(KOLN) (250 กม.) เมอืงทีเ่คยถกูทาํลายอย่างราบคาบตอนสงครามโลก

ครัง้ที ่2 .... นาํท่าน ชมมหาวหิารแห่ง โคโลญจน ์ (มรดกโลก) (UNESCO WORLD HERITAGE 1996) 

สญัลกัษณแ์หง่เมอืงโคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธกิดงัเดมิขนานแท ้ทีม่คีวามสูงถงึ 157.38 เมตรสรา้ง

ขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนัน้ท่านสามารถเดนิเทีย่วชมเขตเมอืงเก่า

โคโลญจน ์พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง, ของทีร่ะลกึ นํา้หอมโคโลญจน4์711 ตลอดจนสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อ

ดงันานาชนิดบนถนน WALKING STREET รอบมหาวหิาร 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  KOLN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  โคโลญจน์  - หมู่บา้นกธูีรน์ - อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

   นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกธูีรน์ (GIETHOORN  

VILLAGE) (257 กม.) เยอืนเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด ์

หมูบ่า้นเลก็ๆน่ารกัทีไ่มม่ถีนนแมแ้ต่สายเดยีวใน

หมูบ่า้น เป็นหมูบ่า้น UNSEEN ในเนเธอรแ์ลนด ์



เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั  (AMSTERDAM)  (117 กม.) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ํา้อมัสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปจัจบุนัเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญัแห่ง

หน่ึงของทวปียุโรป โดยเฉพาะช่วงครสิตศ์ตวรรษที1่7 ซึง่เป็นช่วงยุคทองของเนเธอรแ์ลนด ์

 จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงที ่ดามสแควร ์ ชมเมอืงอมัสเตอรด์มัประกอบไปดว้ย จตรุสัดมัสแควร ์(DAM 

SQUARE) อนุสาวรยีแ์ห่งเสรภีาพ (NATIONAL MONUMENT)..อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

คํา่  *.*.*. อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ทีพ่กั  AMSTERDAM HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด  อมัสเตอรด์มั - อลัเมียร ์งานดอกไมพ้ืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จดั 1 คร ัง้ – อมัสเตอรด์มั

 หมู่บา้นกงัหนัลม   

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  นาํท่านเขา้ชม งานดอกไมพ้ชืสวนโลกฟลอรเิอด ปี 2022 ซึง่ 10 ปี จดั 1 

คร ัง้ และปีน้ีก็ไดม้าบรรจบอกีคร ัง้ 

 งาน Floriade Expo 2022 International Horticultural Expo จดัขึ้นเป็นเวลาหก

เดอืน เป็นสวนทีจ่ะเพลดิเพลนิไปกบัดอกไม ้พชื ผกัและผลไม ้มกีารนาํเสนอทีส่รา้ง

แรงบนัดาลใจในประเทศต่าง ๆ กวา่ 40 รายการ เรอืนกระจกอนังดงามตระการตา 

กระเชา้ลอยฟ้าเหนือสวนสาธารณะ ศาลา

นวตักรรม และศิลปะและวฒันธรรมทีม่ี

ชวีติชวีา 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง ภายในงาน 

บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกงัหนัลม 

(ZAANSE SCHANS) หมูบ่า้นอนุรกัษว์ฒันธรรมเก่าแก่และวถิชีวีติของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มยัก่อนทีม่ี

กลิน่อายหรอืสญัลกัษณข์องความเป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ย่างครบถว้น อดตีในหมูบ่า้นน้ีมกีงัหนัลมกวา่ 

800 ตวั ... ยงัมโีรงสาธติวธิกีารทาํชสี และทาํรองเทา้ไมใ้หท่้านไดเ้ขา้ชม อสิระใหท่้านเทีย่วชมหมูบ่า้นน่ารกั

แห่งน้ี…. 

  จากนัน้นาํท่าน ลอ่งเรอืกระจกชมกรุงอมัสเตอรด์มั ซึง่ตลอดเวลาหลายรอ้ยปีทีผ่่านมาคลองเป็นเสน้ทาง

คมนาคมทีส่าํคญัทีสุ่ดของเมอืงน้ี และอมัสเตอรด์มัก็มคีลองจาํนวนมากทีสุ่ดในโลกดว้ยและมสีะพานขา้ม

คลอง 600 สะพาน สถานทีส่าํคญัน่าชมทีสุ่ดของอมัสเตอรด์มัเกอืบท ัง้หมดจะอยู่รมิคลองรวมท ัง้คฤหาสน์

บา้นช่องของคหบดเีก่าแก่ดว้ย แมก้ระท ัง่ตลาดดอกไมส้ดของเมอืงหลวงแห่งน้ีก็ยงัอยู่รมิคลอง 



  จากนัน้นาํท่าน แวะชมโรงงานเจยีรนยัเพชรและอญัมณี ซึง่เป็นงานฝีมอืลอืชื่อของเนเธอรแ์ลนดม์านาน

พรอ้มกนันัน้ท่านจะมโีอกาสเลอืกซื้อเพชรเมด็งามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงานอกีดว้ย  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  AMSTREDAM HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เกา้  อมัสเตอรด์มั - ดูไบ - ประเทศไทย 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  ..นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

15.20 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK148/EK384 

        *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 23.59-03.05 *.*.*. 

วนัที่สบิ  ประเทศไทย 

12.05 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

***_ _ @@__ *** 

หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 

อตัราค่าใชจ้า่ย 



อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเด่ียว

เพิม่ 

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. 

78,900.- 20,900.- 

9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.  

11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย. 
88,900.- 25,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ํามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 
อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

10. ค่าทปิ 

อตัราน้ีไม่รวม 



1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้

พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้

รายต่อไป  

เงือ่นไขการชําระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็นทางบริษทัขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจาํเต็มจาํนวนทกุกรณี 

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัิวซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้น

จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่

ครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะได ้

ยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่

สามารถเรยีกคืนไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีากรณีที่

ท่านยืน่วซ่ีาแลว้  

หมายเหตุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, 

จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาต

ใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทั 

หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด  

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 

กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอื

จดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็น

การชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุคร ัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม ทางบรษิทัฯ

ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

• เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทาง

บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่น

ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี



ใบรบัรองแพทย)์ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและ

เงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางที่มีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือ

ความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่

,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่

จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ 

ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบตัิตาม

กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสทิธิ

ดงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คาํ

รอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซี่าไมต่ํา่กวา่ 3 หนา้  



5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  


