
 
 

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

ก าหนดการเดินทาง : ราคาทวัรร์วมทกุอย่าง ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 



วันแรก สนามบินสุวรรณภมิู 
22.00น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอร ์Tสายการบินเอมิเรตส์

(EK)เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรท่ีนั่งขึน้เครื่อง 

วันทีส่อง สนามบินสุวรรณภมิู - ปารีส (ฝร่ังเศส)-ชมเมือง  
01.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงปารีส (PARIS)ประเทศฝรั่งเศส โดยเท่ียวบินท่ี  EK385/EK073 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดไูบ : 04.55-08.20*.*.*. 
13.30น. (เวลาทอ้งถ่ิน)เดินทางถึงสนามบินกรุงปารีส (PARIS)ประเทศฝรั่งเศสหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  
บ่าย  นาํท่านชมความย่ิงใหญ่ของ ประตชูยั สรา้งขึน้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดจ่กัรพรรดินโปเลียน ผา่นชมบริเวณ 

 ลาน จตัรุสัคองคอรท์ สถานท่ีซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระ
เจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต...ชมจตัรุสัทรอคาเดโรชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล... 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนหูอยเอสคาโกร ์
ท่ีพกั  MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า 

วันทีส่าม  ปารีส - พระราชวังแวรซ์ายส-์ชมเมือง - ช้อปป้ิง - ล่องเรือ 
เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                        นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(เขา้แบบ VIP มีไกด์

พระราชวงับรรยาย)  สมัผสัความย่ิงใหญ่อลงัการของ
พระราชวงัท่ีไดร้บัการยกย่องวา่ใหญ่โตมโหฬารและ
สวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งไดร้บัการตกแตง่ไวอ้ย่างหรูหรา
วิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่งๆ ท่ีมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตกแตง่ประดบัประดาดว้ยภาพเขียน
ตา่งๆและเฟอรนิ์เจอรช์ัน้ดี อาทิเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งน
โปเลียน, หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระ
โรง , หอ้งสงคราม และหอ้งสนัติภาพ ฯลฯซึ่งรวบรวม
เรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอนัย่ิงใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี ้

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพิพิธภณัฑล์ฟูว ์หรือ อดีตพระราชวงัลฟูว.์...อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ DUTY ในราคา

ถกู อาทิเช่น นํา้หอม, ครีม, เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เขม็ขดั ฯลฯ 



                   นาํท่านเดินทางสู ่ท่าเรือ เพ่ือลอ่งเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ีสาํคญัคูบ่า้นคูเ่มืองริมสองฝ่ังแมน่ ํา้แซน 
ผา่นชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึน้
ตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึ่งไดร้บัการอนรุกัษ์ดแูลเป็น
อย่างดี ตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของ
ทศันียภาพท่ีรว่มกนัสรรสรา้งใหน้ครปารีส ช่ือวา่เป็นนครท่ีมีความ
งดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก(ในกรณีท่ีนํา้ในแมน่ ํา้แซนขึน้สงูกวา่
ปกติหรือมีเหตกุารณส์ดุวิสยั เช่น การนดัหยดุงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่ ํา้แซนอาจจะไมส่ามารถ
ดาํเนินการได)้  
อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีช่ือเสียง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลยุส,์ พราดา้, กชุช่ี, ชาแนล, 
เฟนดิก, นาฬิกา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ในราคาถกู อาทิเช่น นํา้หอม, ครีม, 
เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เขม็ขดั ฯลฯ 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพกั  MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่  ปารีส - TGV - ดจีอง -ลูเซิรน์(สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศฝรั่งเศสมุง่หนา้สู ่เมืองดีจอง (DIJON)ประเทศฝรั่งเศส (314 กม.)
เมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัด*ี.*.*. โดยรถไฟดว่น TGV*.*.*. 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                  จากนัน้ออกเดินทางสู ่เมืองลเูซิรน์(LUCERNE)(352 กม.)เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์

คํ่า                    รบัปะทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั  LUCERNEHOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีห่า้  ลูเซิรน ์-แองเกิลเบิรก์ - ยอดเขาทติลิต  -ลูเซิรน์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
                        นาํท่านออกเดินทางสู ่เมืองแองเกิลเบิรก์(ENGELBERG)(37 กม.)นาํท่านนั่งกระเชา้เพ่ือเดินทางขึน้สู ่
                        ยอดเขาทิตลิต(MOUNT TITLIS) ยอดเขาท่ีมีความสงู จากระดบันํา้ทะเลถึง 3,020 เมตร ..อิสระใหท้่านได ้
                        เลน่หิมะ  บนยอดเขา ไกลสดุหสูดุตา... 
เท่ียง                 รบัปะทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา 
บ่าย                  นาํท่านลงสูย่อดเขาเพ่ือเดินทางกลบัสู ่เมืองลเูซิรน์(LUCERNE)...นาํท่านถ่ายรูปกบัอนสุาวรียส์ิงโตหิน

สญัญาลกัษณข์องทหารสวิส และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลเูซิรน์ 



 

  ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซือ้สินคา้สวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมช่ือดงัมีดพบั, ช็อคโกแลตฯลฯและ 
  เดินเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก 
คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคารพิเศษเมนฟูองดรู ์
ท่ีพกั  LUCERNE HOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีห่ก  ลูเซิรน์-ไฮเดลเบิรก์ - โคโลญจน ์(เยอรมนี) 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
                        นาํท่านออกเดินทางสู ่เมืองไฮเดลเบิรก์ (HELDELBERG)(337 กม.)เมืองท่ีสดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่ใน 
                        รฐับาเดน-เวิรท์เทมแบรก์ บริเวณฝ่ังแมน่ ํา้เน็กคาร ์ซึ่งเป็นรฐัทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี  
                        โดยท่ีเมืองหลวงของรฐันีค้ือเมืองสตุ๊ดการท์ เมืองไฮเดลเบิรก์มีความน่าสนใจมากทัง้ประวตัิศาสตรข์องเมือง 
                        อีกทัง้ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนีเ้คยเป้นศนูยก์ลางการศกึษาท่ีสาํคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ 
                        ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้าํใหม้ ี
                        นกัท่องเท่ียวนบัลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนี…้. 
เท่ียง                รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร*พิเศษเมนขูาหมเูยอรมนั* 
บ่าย  นาํท่านชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ซึ่งสรา้งอยู่บนเชิวเขาเหนือแมน่ ํา้เน็กคาร ์สามารถมองเห็นวิว

ทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ ตวัปราสาทสรา้งดว้ยหิน
ทราบสีแดงซึ่งมีอายกุวา่ 900 ปี…ออกเดินทางสู ่เมือง
โคโลญจน ์(KOLN)(250 กม.)เมืองท่ีเคยถกูทาํลาย
อย่างราบคาบตอนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 .... นาํท่านชม
มหาวิหารแห่ง โคโลญจน ์ (มรดกโลก) (UNESCO 
WORLD HERITAGE 1996)สญัลกัษณแ์ห่งเมือง
โคโลญจน ์เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิกดงัเดิมขนานแท ้ท่ี
มีความสงูถึง 157.38 เมตรสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนัน้ท่าน



สามารถเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน ์พรอ้มชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง, ของท่ีระลกึ นํา้หอมโคโลญจน์
4711 ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงันานาชนิดบนถนน WALKING STREET รอบมหาวิหาร 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  KOLN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่จด็  โคโลญจน ์- หมู่บ้านกีธูรน์-อัมสเตอรด์มั(เนเธอรแ์ลนด)์ 
เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู ่หมูบ่า้นกีธรูน์ (GIETHOORN VILLAGE)(257 กม.)เยือนเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนดห์มูบ่า้น

เลก็ๆน่ารกัท่ีไมม่ีถนนแมแ้ตส่ายเดียวในหมูบ่า้น เป็นหมูบ่า้น UNSEEN ในเนเธอรแ์ลนด ์
เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้เดินทางสูก่รุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) (117 กม.)เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่

ริมฝ่ังแมน่ ํา้อมัสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตัง้ประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
เนเธอรแ์ลนด ์มีประชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมืองศนูยก์ลางทางประวตัิศาสตรท่ี์สาํคญัแห่งหนึ่งของ
ทวีปยโุรป โดยเฉพาะช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี17 ซึ่งเป็นช่วงยคุทองของเนเธอรแ์ลนดจ์ากนัน้ อิสระชอ้ปป้ิงท่ี 
ดามสแควรช์มเมืองอมัสเตอรด์มัประกอบไปดว้ย จตรุสัดมัสแควร ์(DAM SQUARE)อนสุาวรียแ์ห่งเสรีภาพ 
(NATIONAL MONUMENT)..อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

คํ่า                    อิสระอาหารค ํ่า ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
ท่ีพกั  AMSTERDAMHOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีแ่ปด  อัมสเตอรด์มั- อัลเมียร ์งานดอกไม้พชืสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จดั 1 ครัง้ –
อัมสเตอรด์มั หมู่บ้านกังหนัลม 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเขา้ชม งานดอกไมพื้ชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จดั 1 ครัง้ 

และปีนีก้็ไดม้าบรรจบอีกครัง้ 
 งาน Floriade Expo 2022 International Horticultural Expo จดัขึน้เป็น
เวลาหกเดือน เป็นสวนท่ีจะเพลิดเพลินไปกบัดอกไม ้พืช ผกัและผลไม ้มีการ
นาํเสนอท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจในประเทศตา่งๆ กวา่ 40 รายการ เรือนกระจก
อนังดงามตระการตา กระเชา้ลอยฟ้า
เหนือสวนสาธารณะ ศาลานวตักรรม 
และศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีชีวิตชีวา 

เท่ียง                 อิสระอาหารเท่ียง ภายในงาน 



บ่าย  นาํท่านเดินทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม (ZAANSE SCHANS)หมูบ่า้นอนรุกัษ์วฒันธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของ
ชาวเนเธอรแ์ลนดส์มยัก่อนท่ีมีกลิ่นอายหรือสญัลกัษณข์องความเป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ย่างครบถว้น อดีต
ในหมูบ่า้นนีม้ีกงัหนัลมกวา่ 800 ตวั ยงัมีโรงสาธิตวิธีการทาํชีส และทาํรองเทา้ไมใ้หท้่านไดเ้ขา้ชม อิสระให้
ท่านเท่ียวชมหมูบ่า้นน่ารกัแห่งนี…้.จากนัน้นาํท่าน ลอ่งเรือกระจกชมกรุงอมัสเตอรด์มั ซึ่งตลอดเวลาหลาย
รอ้ยปีท่ีผา่นมาคลองเป็นเสน้ทางคมนาคมท่ีสาํคญัท่ีสดุของเมืองนี ้และอมัสเตอรด์มัก็มีคลองจาํนวนมาก
ท่ีสดุในโลกดว้ยและมีสะพานขา้มคลอง 600 สะพาน สถานท่ีสาํคญัน่าชมท่ีสดุของอมัสเตอรด์มัเกือบ
ทัง้หมดจะอยู่ริมคลองรวมทัง้คฤหาสนบ์า้นช่องของคหบดีเก่าแก่ดว้ย แมก้ระทั่งตลาดดอกไมส้ดของเมือง
หลวงแห่งนีก้็ยงัอยู่ริมคลองจากนัน้นาํท่าน แวะชมโรงงานเจียรนยัเพชรและอญัมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือช่ือ
ของเนเธอรแ์ลนดม์านานพรอ้มกนันัน้ท่านจะมีโอกาสเลือกซือ้เพชรเมด็งามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงาน
อีกดว้ย  

คํ่า รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  AMSTREDAM HOTELหรือเทียบเท่า 

วันทีเ่ก้า  อัมสเตอรด์มั-ดไูบ - ประเทศไทย 
เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
                        นาํท่านเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย 
15.20น.  ออกเดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ท่ียวบินท่ี EK148/EK384 

  แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดไูบ23.59-03.05 

วันทีสิ่บ  ประเทศไทย 
12.05 น.(เวลาทอ้งถ่ิน)เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี
 
หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 



อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยว

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. 

78,900.- 20,900.- 

9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.  

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

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มันและ/หรือ
ภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายืน่วซ่ีา ** 
อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้(ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ 
จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้สาํหรบัการเปลี่ยนแปลง) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า  
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
8. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษัทฯ ดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  



9. คา่วีซ่าเชงเกน้ 
10. คา่ทิป 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํา้หนกัเกิน 
จากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , 
คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
4. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
5. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
6. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
7. คา่บริการพิเศษตา่งๆ 
8. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง  
 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองทีเ่ข้าพัก เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมี
การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม*** 

**กรุณาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวรท์ีท่่านได้รับถอืเป็นสัญญาการเดินทาง
ระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงือ่นไขการจอง 
กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15วนัก่อนการเดินทางหากท่านไมผ่า่นการอนมุตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตจุาํเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บคา่มดัจาํเตม็จาํนวนทกุกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทกุกรณี เก็บคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร ์ 



- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน หรือคา่ตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถามเพ่ิมเติมจาก
ทางบริษัทฯอีกครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอบุตัิเหต,ุเจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบขุอ้ความตาม
เง่ือนไขสายการบินนัน้ ๆ เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจของสาย
การบินและบริษัทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว 
หรือคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแลว้ 

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทางหากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีท่ี
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไมข่อ
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะ
อากาศและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั
ของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัรแ์ละไดช้าํระคา่มดัจาํทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัท 
หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขตา่งๆของบริษัท ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด  
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg 
ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
 กรณีทรพัยส์ินสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด  



 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร้ว่มเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้างบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ 
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินในทกุกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑตู เพ่ือใหอ้ยู่ในดลุพินิจของ 
สถานฑตู เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ชาํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระ
คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอาํนวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซ่า แตใ่นการพิจารณาอนมุตัิวีซ่า จะอยู่ใน 
ดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีนี ้

 เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไมข่อ
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะ
อากาศ และเหตดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยั
ของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญั  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลกูคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารกัหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรกัเกียจ 
ของคนสว่นใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสรุาบนรถ ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือถือ
วา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ื่นใหก้่อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพ่ือความสขุของผูเ้ดินทางเป็นสว่นใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้ม ี



ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อน 
จองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนซือ้ทวัร ์เพ่ือหาขอ้สรุปรว่มกนั) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัรน์ัน้ๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้
หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึ่งถือเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกียรติซึ่งรว่มเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนส์งูสดุในการเดินทาง 
ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอบุตัิเหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจาก
อบุตัิเหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  
ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถึงผูม้ีอาํนาจทาํการ
แทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึ่งอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ 
หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอบุตัิเหต ุ
ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ตา่งประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบตัิตาม
กฎระเบียบดา้นการความคมุโรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ 
จะไมค่ืนคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความ
ปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซึ่งรว่มเดินทางเป็นสาํคญั 



“ขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษัท เป็นผูน้าํพาการเดินทางในครัง้นี”้ 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่ขอวซ่ีา  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ 
ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่าม
รถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้(กรณีถา้มีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้ท่านละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็น
ผูร้บัผิดชอบเท่านัน้) 
3. สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนกัหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้  
4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่ง
สาํหรบัติดวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้  
5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่  


