ฝรัง่ เศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
ปารีส - ล่องเรือแม่น้ าแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล
โคโลญจน์ - Shopping Outlet - หมู่บา้ นกีรธ์ อร์น(ไร้ถนน)
หมู่บา้ นกังหันลม (ซานสคาน)
อัมสเตอร์ดมั - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียง
กำหนดกำรเดินทำง :
11-17 ต.ค. 2561
วันทีห
่ นึง่ ของกำรเดินทำง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
18.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ T สำย
กำรบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำม
สะดวกด้ำนสัมภำระและบัตรโดยสำรที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง
21.25 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์
เที่ยวบินที่ EK373/EK71
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0050-0410 *.*.*.
วันที่สองของกำรเดินทำง
มหำนครปำรีส
09.30 น. (เวลำท้องถิ่น) ถึงสนำมบินเมืองปำรีส
ประเทศฝรั่งเศส ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อย
แล้วเชิญท่ำนเดินทำงต่อโดย...รถโค้ชปรับอำกำศเข้ำสู่
ตัวเมืองปำรีส (PARIS) เมืองที่แม้กระทั่งชำวฝรั่งเศสที่
อำศัยอยู่นอกเมืองหรือต่ำงจังหวัด หรือต่ำงแคว้นแดน
ไกล กล่ำวว่ำ ตรำบใดที่มีลมหำยใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหำ
นครปำรีส ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้สัมผัสกับควำมงำม และควำม
มหัศจรรย์ของกลุ่มอำรำม และบ้ำนเรือนร้ำนขำยของที่ระลึก
ร้ำนอำหำร และธรรมชำติที่น่ำตื่นตำตื่นใจ ตลอดสองข้ำงทำงจน...ถึง
เมืองปำรีส

เที่ยง

นำท่ำน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกำะอิล เดอ ฟรองซ์
ท่ำมกลำงแสง สี และสถำปัตยกรรม สถำนที่รำชกำรและอำคำรอัน
สำคัญของปำรีส ซึ่งต่ำงอนุรักษ์ควำมงดงำมคลำสลิคไว้ได้อย่ำงงดงำม
น่ำประทับใจ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน

บ่ำย

จำกนั้นนำท่ำน ชมเมืองปำรีส มหำรำชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ..

ค่ำ

ถ่ำยรูปคู่กับประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจ้ำนโปเลียน
อำร์ค เดอทริออม ให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้ำง
แกลอรี่ลำฟำแยส เช่น หลุยส์, พรำด้ำ, กุชชี่, ชำแนล, เฟนดิก, นำฬิกำ,
น้ำหอม, เครื่องสำอำง ฯลฯ
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ง

ที่พัก
MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเท่ำ
วันที่สำมของกำรเดินทำง
ปำรีส - บรัสเซล (เบลเยีย
่ ม)
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำน
ชม (ภำยนอก) หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของกรุงปำรีส เลิศหรู อลังกำร โรแมนติค มหัศจรรย์ ด้วย
ควำมสูง 984 ฟุต สร้ำงด้วยโครงเหล็กทั้งหมด…ถนนชองเชลิเช
(CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรำยทั้งสองข้ำงทำงอย่ำง
น่ำเดินเล่น ต้นแบบถนนรำชดำเนิน ปล็ำชเดอลำ ค็องคอร์ด (PLACE

เที่ยง
บ่ำย

DE LA CONCORDE) จัตุรัสแห่งควำมสำมัคคี โบสถ์แมดดิแลน ที่
สร้ำงแบบกรีกโบรำณ ถ่ำยรูปกับปิระมิดหน้ำพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรืออดีต
พระรำชวังลุฟว์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม
...ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงำนเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอำคำร
พิพิธภัณฑ์ที่มีด้ำนบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้ำนอำหำร …ชมจัตุรัสลำก็
รอง ปำลำช จัตุรัสกลำงเมืองที่งดงำมมำกแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพำะ
ด้ำนที่เป็นศำลำกลำงเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตำมจั่วต่ำงๆสวยงำม

มำก รำยรอบจัตุรัสนี้จะมีร้ำนขำยดอกไม้ และร้ำนขำยของที่ระลึก
ประเภทต่ำง ๆ คุณภำพดีสำหรับนักท่องเที่ยว ผ่ำนชมรูปปั้นเด็กชำยผม
หยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมำณ 3 ศอก หน้ำตำน่ำรักน่ำเอ็นดู
กำลังปัสสำวะ (ซึ่งเป็นน้ำพุ)

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน

ที่พัก
GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สข
ี่ องกำรเดินทำง
บรัสเซล - โรมอนด์เอ้ำเลท - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ โรมอนด์เอ้ำเลท (ROERMOND OUTLET)
เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมในรำคำถูกๆ ตำมอัธยำศัย
เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวันภำยใน OUTLET เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ง

บ่ำย

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโลญจน์ ...ชมมหำวิหำรแห่งโคโลญจน์
(COLOGNE CATHEDRAL) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหำ
วิหำรสไตล์โกธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภำยในเป็นที่เก็บรักษำหีบ
ทองคำบรรจุอัฐิของกษัตริย์เป็นรูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว ฐำนแคบสร้ำงใน
ปี 1248 ใช้เวลำสร้ำงยำวนำนมำรำธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี
1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหำรำช รัชกำลที่ 5 ของประเทศไทย

ค่ำ

ได้เคยเสด็จมำเยือนเมื่อครำวเสด็จประพำสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897
และที่มหำวิหำรแห่งนี้ที่แม้ในปัจจุบันก็ยังมีกำรขุดพบซำกเมืองโรมัน
โบรำณข้ำงใต้และข้ำงๆ มหำวิหำรทำให้ทรำบว่ำชีวิตและอำรยะธรรม
ของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจำกไกลจำกมหำวิหำรแห่งนี้เลย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน

ที่พัก
BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันทีห
่ ำ้ ของกำรเดินทำง
โคโลญจน์ - หมูบ
่ ำ้ นกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดม
ั
(เนเธอร์แลนด์)
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองกีรย์ธอร์น เมืองที่สวยงำมมำกๆ เป็นหมู่บ้ำน
เล็กๆ ที่ใช้กำรสัญจรไปมำโดยกำรใช้เรือ ที่เรียกกล่ำวขำนกันว่ำ
หมู่บ้ำนไร้ถนน
นำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนกังหัน ลม (ซำนสคำน) ท่ำนจะได้ถ่ำยรูปอัน

สวยงำมของเหล่ำบันดำ กังหันลม
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมือง
บ่ำย

จำกนั้นเดินทำงสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่ำระดับน้ำทะเล
และสร้ำงเมืองโดยกำรทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบรำณ เมืองหลวงของ
เนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกำะเล็กเกำะน้อยกว่ำ 70 เกำะ เกำะ
เหล่ำนี้แบ่งแยกออกจำกกันโดยคลองที่มีควำมยำวทั้งสิ้นถึง 80

ค่ำ

กิโลเมตร มีสะพำนเชื่อมระหว่ำงคลองมำกกว่ำ 1,000 สะพำน หรือที่ทุก
คนเรียกในปัจจุบันว่ำเวนิสแห่งทะเลเหนือ
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ง

ที่พัก
PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันทีห
่ กของกำรเดินทำง
อัมสเตอร์ดัม - กรุงเทพ ฯ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ
ณ
ห้องอำหำรของ
โรงแรม

นำท่ำน ล่องเรือกระจก ชมควำมงำมของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่ำนจะได้
สัมผัสกลิ่นอำยและควำมเป็นอยู่อย่ำง ใกล้ชิด
...ชมกำรสำธิตกำรเจียระไนเพชร ชมย่ำนแหล่งเพศพำณิชย์ ชม
บริเวณย่ำนดัมสแควร์ ถ่ำยรูปกับพระรำชวังเก่ำและอนุสำวรีย์ทหำร
หำญ…
*.*.*. อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำ ไม่ได้รวมอยู่ในกำรรำยกำร *.*.*.
ได้เวลำนัดหมำย เดินทำงสู่สนำมบินเพื่อเดินทำงกลับสู่ประเทศไทย
22.00 น. ออกเดินทำงสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่
EK150/EK370
วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง

สุวรรณภูมิ บำงพลี (ประเทศไทย)

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ *.*.*.
18.40 น. (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ

***๑๑๑***๑๑๑***

อัตราค่าใช้จา่ ย
อัตราค่าใช้จา่ ย

11-17 ต.ค. / 21 -27 ต.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

39,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

8,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายืน่ วีซ่า **
หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่

ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์
,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอ
วีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณี ถา้ มี

ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือศึกษาอยู่เท่า นัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คา
ร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทาง
ราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

-ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของ
มีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่



กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000.-บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบินและที่นงั ่ บนเครื่องบิน
1. ทางบริษทั ฯ ได้สารองทีน่ งั ่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์
การเรียกเก็บค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครื
๋ ่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู ้
ทีม่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20

กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง)
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทงั้ หมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลือ่ นการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัวหรื
๋ อค่าตัวเครื
๋ ่องบิน
(กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีส่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ
 กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบิน
แล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
 กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด
ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน
เงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม
ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรือ
ทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับ
ในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือ ความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พ กั ยานพาหนะ, อัน เนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ,
การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ /
หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก
เป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่
ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อ นไขที่บริษทั ฯ ที่รบั ประกันในกรณี ท่ีผูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของ
ผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิด
กฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่ าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้”

