
 

 

*.*.ฟลอริเอด งานดอกไม้พืชสวนโลก ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จัดเพียง 1 ครั้ง ณ เมืองอัลเมีย ประเทศ

เนเธอร์แลนด์*.*. 

 



กำหนดการเดินทาง :  ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายโควิททั้งใน

ประเทศไทยและประเทศตามรายการทัวร ์    

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น.     พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สาย

การบินเอมิเรตส ์(EK)   เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

สะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่น่ังขึ้นเครื่อง 

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง  

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่  EK385/EK073  

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 04.55-08.20 *.*.*. 

13.30 น.    (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

บ่าย  นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโป

 เลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้า

 หลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรยีอังตัว

 เนต ...ชมจัตุรัสทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ...  

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหอยเอสคาโกร์ + สเตก็ + ไวน์ + ของหวาน 

ที่พัก  MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม  ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัส

ความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับ

การยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงาม

ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่าง

หรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้อง

ต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับ

ประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์

ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, 

ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้อง



พระโรง, ห้องสงคราม และห้องสนัติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเร่ืองราวและความเป็นมาใน

อดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี ้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว.์...อิสระช้อปปิ้ง

สินค้า DUTY ในราคาถูก อาทิเชน่ น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็ม

ขัด ฯลฯ 

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรอื เพือ่ล่องเรือ ชมความ

สวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่ง

แม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน

และอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอ

เนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี 

ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้าง

ให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครท่ีมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำ

แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่อง

แม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)  

...อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, 

พราด้า, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง

สินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เคร่ืองสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เขม็ขัด ฯลฯ 

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

ทีพ่ัก  MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่  ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศ

ฝรั่งเศส (314 กม.) เมอืงหลวงแหง่แคว้นเบอร์กันด ี *.*. โดยรถไฟด่วน TGV *.*.*. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) (352 กม.) เมืองตากอากาศของ 

  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ค่ำ  รับปะทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก  LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



วันที่ห้า  ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านออกเดินทางสู ่เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (37 กม.) …นำท่านนั่ง

กระเช้าเพื่อเดินทางขึ้นสู ่ยอดเขาทิตลิต  (MOUNT TITLIS) ยอดเขาที่มีความสูง จาก

ระดับน้ำทะเลถึง 3,020 เมตร ..อิสระให้ท่านได้เลน่หิมะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา ... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา 

บ่าย  นำท่านลงสู่ยอดเขาเพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE)...นำท่านถ่ายรูปกับ

อนุสาวรีย์สิงโตหินสัญญาลักษณ์ของทหารสวสิ และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล

และทะเลสาบลูเซิร์น 

 

  

 

 

 ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, 

ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูสวิสฟองดูร์  หมู ไก่ + สเต็ก + ไวน์ + 

ของหวาน 

ที่พัก  LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก  ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG) (337 กม.) เมืองที่สุดแสน

โรแมนติก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิรท์เทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งเป็นรฐัทาง

ตะวันตกเฉยีงใต้ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท 

เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากทั้งประวัติศาสตร์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมือง

มรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป้นศูนย์กลางการศกึษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็น

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความ

สวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้…. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  *พิเศษเมนูขาหมูเยอรมนั* 

บ่าย  นำท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งสร้างอยูบ่นเชิวเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ 

สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทราบสีแดง



ซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี… 

 ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (KOLN) (250 กม.) เมืองที่เคยถูกทำลายอย่างราบ

คาบตอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 .... นำท่าน ชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน ์ (มรดกโลก) 

(UNESCO WORLD HERITAGE 1996) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหา

วิหารสไตลโ์กธิกดงัเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1248 

ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนัน้ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่า

โคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน4์711 ตลอดจน

สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน WALKING STREET รอบมหาวิหาร 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  KOLN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด  โคโลญจน ์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด)์ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

   นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น 

(GIETHOORN  VILLAGE) (257 กม.) 

เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด ์หมู่บ้านเล็กๆ

น่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน 

เป็นหมู่บ้าน UNSEEN ในเนเธอร์แลนด ์

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู ่กรุงอัมสเตอร์ดัม  (AMSTERDAM)  (117 กม.) เมืองหลวงของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณ

คริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ท่ีสุดของเนเธอร์แลนด ์มีประชากรประมาณ 

1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป 

โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ 

 จากนั้น อิสระช้อปปิ้งที่ดามสแควร ์ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมประกอบไปด้วย จตุรัสดัมส

แควร์ (DAM SQUARE) อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT)..อิสระ

ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

ค่ำ  *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*. เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง  

ที่พัก  AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



วันที่แปด  อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด  

     หมู่บ้านกังหันลม - ล่องเรือกระจก - โรงงานเจียรนัยเพชร - อัมสเตอร์ดัม 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่าน เข้าชมงานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี 

จัด 1 ครั้ง และปีนี้ก็ได้มาบรรจบอีกคร้ัง  งาน FLORIADE 

EXPO2022 INTERNATIONAL HORTICULTURAL EXPO  

จัดขึ้นเป็นเวลาหกเดือน เป็นสวนที่จะเพลิดเพลินไปกับดอกไม้ พืช 

ผักและผลไม้ มีการนำเสนอที่สร้างแรงบันดาลใจในประเทศต่าง ๆ 

กว่า 40 รายการ เรือนกระจกอันงดงามตระการตา กระเช้าลอยฟ้าเหนือสวนสาธารณะ 

ศาลานวัตกรรม และศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีชีวิตชีวา 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน ภายในบริเวณสถานที่จดังาน  

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหัน

ลม (ZAANSE SCHANS) 

หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่

และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์

สมัยก่อนท่ีมีกลิ่นอายหรือ

สัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านน้ีมีกังหันลม

กว่า 800 ตัว ... ยังมีโรงสาธิตวิธกีารทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้

ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี…้. 

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมา

คลองเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวน

มากที่สุดในโลกด้วยและมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของ

อัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่

ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยงัอยู่ริมคลอง 

  จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณ ีซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของ

เนเธอร์แลนด์มานานพร้อมกันนั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็น

กันเองจากโรงงานอีกด้วย  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  AMSTREDAM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



วันที่เก้า  อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  ..นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

15.20 น.  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK148/EK384 

        *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 23.59-03.05 *.*.*. 

 

วันที่สิบ  ประเทศไทย 

12.05 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี 

***_ _ @@__ *** 

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

อตัราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่  

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 

83,900.- 20,900.- 

3-12 มิ.ย. / 19-28 มิ.ย. 

8-17 ก.ค. / 22-31 ก.ค. 

7-16 ส.ค. / 12-21 ส.ค. 

4-13 ก.ย. / 9-18 ก.ย. / 25 ก.ย.-4 ต.ค. 

9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค. / 23 ต.ค.-1 พ.ย.  

6-15 พ.ย. / 20-29 พ.ย. 

2-11 ธ.ค. / 8-17 ธ.ค. 

25 ธ.ค.-3 ม.ค. / 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 93,900.- 25,900.- 

*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี

น้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า* 

 

 

 



อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนสำหรับการ

เปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

9. ค่าวีซ่าเชงเก้น 

10. ค่าทิป 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญ

หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษ 

7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. ค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ เกี่ยวกับโควิด 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น 

กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมี

การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 



 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน

จอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเกบ็ค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บค่าทัวร์

เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์

หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการยื่นวี

ซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนตา่งกรณี

ที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบรษิัทฯอีกคร้ังนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้

ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่

ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพนิิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณี

ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยที่

ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรอืยกเลิกของเที่ยวบิน 

รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละ

ประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณทีี่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) 

เดินทางหากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย

ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทน

ของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไข

ต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรง

ตามที่สายการบินกำหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ทีม่ีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้อืน่ได้อย่างรวดเร็วใน

กรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่

มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ับทางเจ้าหน้าที่

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า

เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุป๊ได้

อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ )และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้

ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะ

ทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต 

เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูก

บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงนิมัดจำหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระ



ผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหาก

ต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความ

สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอ

รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวี

ซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ทา่นได้ทางบริษัทฯ 

จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียด

ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตดุวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทางเปน็สำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นทีร่ักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อ

เสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้

ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ีเด็กทารกอายุต่ำกวา่กว่า 2 ขวบ 

(กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็ก

งอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อ

ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 



• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝา่ยขายก่อนเพื่อขอ

คำยืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยนืยันจากพนักงานแล้ว

ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพกัผ่อนระหวา่งขับรถรวมแล้วไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 

น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่

บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างตน้ 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค

ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่าน

และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใน

อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่

จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และ

ประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรือ  เข้าประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะ

ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อ

ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะ

ยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็น

สำคัญ 



“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี”้ 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะ

ช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่าน

ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาใน

การพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไมส่ามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่า

ได ้(กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 

3. สำหรับผู้เดินทางทีศ่ึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ว

ต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ

เดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัตกิารเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน

การยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสำหรับตดิวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การ

ขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


