หน้าที่ 1

รหัสโปรแกรม : 21999 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

หน้าที่ 2

ฝรัง่ เศส-เบลเยี่ยม-เยอรมนี -เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ าแซน-บรัสเซล-โคโลญจน์-ล่องเรือแม่น้ าไรน์
อัมสเตอร์ดมั -ล่องเรือหลังคากระจก-กีรย์ธอร์น
กาหนดการเดินทาง : ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
วันที่หนึ่งของการเดินทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ปารีส
01.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่
EK385/EK073
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0445-0820 *.*.*.
13.30 น.
(เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
แล้วเชิญท่านเดินทางต่อโดย...รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองปารีส
(PARIS) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด
หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหา
นครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์
ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และ
ธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจน...ถึงเมืองปารีส
นาท่าน ล่องเรือแม่น้าแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ท่ามกลางแสง สี และ
สถาปัตยกรรม สถานที่ราชการและอาคารอันสาคัญของปารีส ซึ่งต่างอนุรักษ์ความงดงามคลาส
ลิคไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ
ค ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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ที่พัก
MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (PALACE OF VERSAILLES) ที่ได้ชื่อว่างดงาม
วิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรปซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดาริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ...ชมพลับพลาที่
ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินีและห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ศิลปวัตถุ ล้าค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชม
ห้องประวัติศาสตร์ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อครั้ง
สงครามโลกครั้งที่ 1
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่าน ชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เลิศหรู อลังการ โรแมน
ติค มหัศจรรย์ ด้วยความสูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด…ถนนชองเชลิเช (CHAMPSELYSEES) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางอย่างน่าเดินเล่น ต้นแบบถนนราชดาเนิน ปล็าช
เดอลา ค็องคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์แมดดิแลน ที่
สร้างแบบกรีกโบราณ ถ่ายรูปกับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรืออดีตพระราชวังลุฟว์
จากนั้นนาท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย (ARC DE
TRIOMPHE) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ให้ท่านช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์เนมที่มี
ชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้าหอม,
เครื่องสาอาง ฯลฯ
ค ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (หอยเอสคาร์โกร์,สเต็ก,ไวน์)
ที่พัก
MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
บรัสเซล - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์
ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร
…ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็น
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ศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขาย
ดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีสาหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้น
เด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กาลังปัสสาวะ
(ซึ่งเป็นน้าพุ)

เที่ยง
บ่าย

ค ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE) ...ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (COLOGNE
CATHEDRAL) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกในช่วงศตวรรษที่ 14
ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคาบรรจุอัฐิของกษัตริย์เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบสร้างใน
ปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระ
ปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้ง
แรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแห่งนี้ที่แม้ในปัจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้าง
ใต้และข้างๆ มหาวิหารทาให้ทราบว่าชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจากไกล
จากมหาวิหารแห่งนี้เลย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ห้าของการเดินทาง
โคโลญจน์ - ล่องเรือแม่น้าไรน์ - อัมสเตอร์ดัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสัมผัสความสวยงามของสองฝั่งแม่น้าไรน์ โดยการที่นาท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของ
แม่น้าไรน์ จากเมืองเซนต์กอร์ (ST. GOAR) สู่ เมืองบอบปาร์ด (BOBBARD)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ขาหมูเยอรมัน)
บ่าย
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุค
ทองของเนเธอร์แลนด์
ค ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านกีรย์ธอร์น (GIETHOORN) เมืองที่สวยงามมากๆ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ
ที่ใช้การสัญจรไปมาโดยการใช้เรือ ที่เรียกกล่าวขานกันว่า หมู่บ้านไร้ถนน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่
แผ่นดินต่า ซึ่งพื้นดินต่ากว่าระดับน้าทะเล และสร้างเมืองโดยการทาเขื่อนกั้นน้าตั้งแต่สมัยโบราณ
เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้
แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลอง
มากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ อิสระให้ท่านได้ช้อป
ปิ้งย่านดัมสแควร์ ตามอัธยาศัยชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับ
พระราชวังเก่าและอนุสาวรีย์ทหารหาญ…
ค ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเอกระจก - หมู่บ้านโวเลดัม – หมู่บ้านกังหันลม อัมสเตอร์ดัม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความ
เป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโวเลดัม (VOLENDAM) ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สวยสดงดงาม บน
ถนน HEAVEN STREET ท่านจะได้รู้ว่าสวยงามสมชื่อกับถนนขนาดไหน นาท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านกังหันลม (ZAANSE SCHANS) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม
ค ่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง
อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ-ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมทั้งเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางสูส่ นามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
15.20 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK148/EK384
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 2359-0250 *.*.*.
วันที่เก้าของการเดินทาง
ประเทศไทย
12.15 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
******************
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อัตราค่าใช้จ่าย
วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิม่

ปี 2021
1-9 ต.ค. / 22-30 ต.ค.
5-13 พ.ย. / 19-27 พ.ย.
3-11 ธ.ค. / 17-25 ธ.ค.

69,900.-

9,500.-

24 ธ.ค. – 1 ม.ค. / 31 ธ.ค. – 8 ม.ค.

79,900.-

12,500.-

ปี 2022
20-28 ม.ค. / 26 ม.ค.-3 ก.พ. / 28 ม.ค.-5 ก.พ.
69,900.9,500.4-12 ก.พ. / 17-25 ก.พ. / 23 ก.พ.- 3 มี.ค.
17-25 มี.ค. / 24 มี.ค.-1 เม.ย.
9-17 เม.ย. / 10-18 เม.ย.
79,900.12,500.11-19 เม.ย. / 12-20 เม.ย.
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ามัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและค่ายื่นวีซ่า **
หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ
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อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสีย
อวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น
10. ค่าทิป
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อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้าหนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่ง
พิเศษ
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้
ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่
ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่าน
ละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
3. สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6
เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับ
ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และ
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จานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ
ในเล่ม
**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการ
เดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า**
เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจาเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่
เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจาเต็มจานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
ตามราคาทัวร์
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจา
มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋ว
เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
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- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุ
ข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่า
และค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้ง
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัท
หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถ
เปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจใน
การให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30
ท่าน( ผู้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร
และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
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 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตาม
นัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
 เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก
เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจ
ตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้
เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย /
เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัท
ฯ ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน)
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 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยัน
ว่าทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบ
งานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชาระ
มัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด
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ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่
พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่ อความสะดวกสบาย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจาก
โรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วิ นาศกรรม, อัคคีภัย, การผละ
งาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน,
ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล
และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดย
ไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้
เดินทาง ไม่ป ฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้น ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดิ น ทาง รวมถึ งมี สิ่ งผิ ด กฎหมาย บริษั ทฯ จะไม่ คื น ค่ า ใช้ จ่ ายใดๆ รายละเอี ย ดด้ านการเดิ น ทาง อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอ
สงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วม
เดินทางเป็นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี้”

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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