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ฟลอรเิอด งานดอกไมพ้ชืสวนโลก ป ี2022 ซึง่ 10 ป ีจดัเพียง 1 ครัง้ ณ ฮอลแลนด ์



กำหนดการเดนิทาง :  ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น.     พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)   

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึน้เครื่อง 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-ปารีส (ฝรั่งเศส)-ชมเมือง  
01.45 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่  EK385/EK073  
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 04.55-08.20 *.*.*. 
13.30 น.    (เวลาท้องถิ่น) เดนิทางถึง สนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
บ่าย  นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณ 

 ลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเปน็ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระ
เจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต ...ชมจัตุรัสทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ...  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหอยเอสคาโกร์ 
ที่พัก  MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม  ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส-์ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-ล่องเรือ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการ
ของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร
และสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่าง
หรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียน
ต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, 
ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจก
ท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซ่ึง
รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอนัยิ่งใหญ่
ของพระราชวังแห่งนี ้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์....อิสระช้อปปิ้งสินค้า DUTY ใน

ราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ 
นำท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญ
คู่บ้านคู่เมืองรมิสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและ



อาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทาง
ท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มี
ความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น 
การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)  
...อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเ์นมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, 
ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น 
น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ 

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก  MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่  ปารีส-TGV-ดีจอง-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านเดนิทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศฝรั่งเศส (314 กม.) 
เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี  *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV *.*.*. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (352 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
ค่ำ  รับปะทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า  ลูเซิรน์-แองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิต-ลูเซิร์น  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (37 กม.) …นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อเดินทางขึ้น
สู ่ยอดเขาทิตลิต  (MOUNT TITLIS) ยอดเขาทีม่ีความสูง จากระดับน้ำทะเลถึง 3,020 เมตร ..อิสระให้
ท่านได้เล่นหิมะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา ... 

เที่ยง  รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา 
บ่าย  นำท่านลงสู่ยอดเขาเพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE)...นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหิน

สัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น 
 
  
 
 

 ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและ
เดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก  



ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูฟองดูร์   
ที่พัก  LUCERNE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วันที่หก  ลูเซิร์น-ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์ (เยอรมนี) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG) (337 กม.) เมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่ใน
รัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บรเิวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งเปน็รัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี โดย
ที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิรก์มีความน่าสนใจมากทั้งประวัติศาสตร์ของเมือง 
อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเปน้ศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็น
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเปน็มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้
ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปตี้องมาเยือนเมอืงแห่งนี้…. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  *พิเศษเมนูขาหมูเยอรมัน* 
บ่าย  นำท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งสร้างอยู่บนเชิวเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ สามารถมองเห็นวิว

ทิวทัศนข์องเมืองได้โดยรอบ ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทราบสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี… 
 ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (KOLN) (250 กม.) เมอืงที่เคยถูกทำลายอย่างราบคาบตอนสงครามโลก

ครั้งที่ 2 .... นำท่าน ชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน์  (มรดกโลก) (UNESCO WORLD HERITAGE 1996) 
สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท ้ทีม่ีความสูงถึง 157.38 เมตร
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมือง
เก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน4์711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์
เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน WALKING STREET รอบมหาวิหาร 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  KOLN HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 
วันที่เจ็ด  โคโลญจน์-หมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด)์ 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
   นำท่านเดนิทางสู่ หมูบ่้านกีธูร์น (GIETHOORN  

VILLAGE) (257 กม.) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ 
หมู่บ้านเล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมูบ่้าน 
เป็นหมูบ่้าน UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู ่กรุงอัมสเตอร์ดัม  

(AMSTERDAM)  (117 กม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแมน่้ำอัมสเทล 
(AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเปน็เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มี



ประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เปน็เมืองศนูย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวปียุโรป 
โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึง่เปน็ช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด ์

 จากนั้น อิสระช้อปปิ้งที่ ดามสแควร์  ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมประกอบไปด้วย จตุรัสดัมสแควร ์(DAM 
SQUARE) อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT)..อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

ค่ำ  *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*. เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง  
ที่พัก  AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่แปด  อัมสเตอร์ดัม-อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง -อัมสเตอร์ดัม

 หมู่บ้านกังหันลม   
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  นำท่านเข้าชม งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จัด 1 

ครั้ง และปีนี้ก็ได้มาบรรจบอีกครั้ง 
 งาน Floriade Expo 2022 International Horticultural Expo จัดขึ้นเป็นเวลาหก
เดือน เป็นสวนที่จะเพลิดเพลินไปกับดอกไม้ พืช ผักและผลไม้ มีการนำเสนอที่สร้าง
แรงบันดาลใจในประเทศต่าง ๆ กว่า 40 รายการ เรือนกระจกอันงดงามตระการตา 

กระเช้าลอยฟ้าเหนือสวนสาธารณะ ศาลา
นวัตกรรม และศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
ชีวิตชีวา 

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยง ภายในงาน 
บ่าย  นำท่านเดนิทางสู่ หมูบ่้านกังหันลม 

(ZAANSE SCHANS) หมูบ่า้นอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มี
กล่ินอายหรือสัญลักษณ์ของความเปน็เนเธอร์แลนด์ไว้ไดอ้ย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บา้นนี้มีกังหันลมกว่า 
800 ตัว ... ยังมีโรงสาธิตวิธกีารทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมูบ่้านน่ารัก
แห่งนี้…. 

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเสน้ทาง
คมนาคมที่สำคัญที่สดุของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดมัก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วยและมีสะพานข้าม
คลอง 600 สะพาน สถานทีส่ำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทัง้
คฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง 

  จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์มานาน
พร้อมกันนั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานอีกด้วย  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  AMSTREDAM HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



วันที่เก้า  อัมสเตอร์ดัม-ดูไบ-ประเทศไทย 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  ..นำท่านเดนิทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 
15.20 น.  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK148/EK384 
        *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 23.59-03.05 *.*.*. 
วันที่สิบ  ประเทศไทย 
12.05 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี 

***_ _ @@__ *** 
หมายเหต ุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 

อตัราค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใชจ้่าย ผู้ใหญ่ 
เด็กต่ำกวา่ 12 
กับ 2 ผู้ใหญ่  
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยว

เพิ่ม 
22 เม.ย.-1 พ.ค. / 29 เม.ย.-8 พ.ค. 78,900.- 20,900.- 
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. 

84,900.- 20,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า ** 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 



6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น 
10. ค่าทิป 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน 
จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว , ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปดิทำการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณทีีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกั
เมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
 
 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นล่วงหน้า พรอ้มชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้า
รายต่อไป  
เงือ่นไขการชำระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลอื 15 วันกอ่นการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรอืยกเลกิการเดินทางโดยเหตจุำเป็นทางบริษัทขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 
-  ยกเลิกการเดินทางและหรอืไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวซี่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกด

ขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณอีอกตั๋วเครื่องบนิแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทาง
ไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเตมิจากทางบริษัทฯอีกครั้งนงึ) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกดิอุบตัิเหตุ,เจ็บปว่ย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทยต์ามที่ทางสายการบินใหร้ะบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้
ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับดุลพนิิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่
สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรอืค่าตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่
ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

 
 
 



 
 
หมายเหต ุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, 
จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่วบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตทุุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสาร
ภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของ
การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทัง้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษทั 
หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไว้ทั้งหมด 
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิกำหนด  
เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อืน่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ำหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มปีัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลกูค้าสูญหายหรอืลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ทา่น( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรอื ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวซี่า หรือ
จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าตอ้งการ 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการ 
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนือ่งจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมดัจำหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น
การชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับมิใหเ้ดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหมก่็ต้องชำระค่าธรรมเนยีมใหม่ทุกครัง้  
• หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบรษิัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพจิารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน 
ดุลพินจิของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แล้ว ใน 



กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทาง
บริษัทฯ จะคำนึงถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปน็สำคัญ  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกูค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอ่เสียงรำคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ื่น
ชักชวนผู้ผื่นใหก้่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่นที่มีครรภ์เกิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรอืไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพือ่หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรณุาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนกังานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายนั้นได้ 
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผอ่นระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมือ่ท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและ
เงื่อนไขที่บริษัทฯ แจง้แล้วข้างต้น 
• หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลา
เกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน , การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิ น, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะ
ท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย 
(โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ 
ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะ
ยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี”้ 
 

 
 
 
 
 



ข้อมลูเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซี่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินจิของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำ
ร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือ
เป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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