
ยุโรปดอกไม ้เยอรมนั-เบลเยีย่ม-เนเธอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คืน 

เดินทางโดยสายการบิน (EY)  

 แฟรงเฟิรท์ - ไฮเดลเบิรก์ - โคโลจญ ์- ล่องเรอืแม่น ้าไรน์ - บรูดจ ์- บรสัเซล  

อมัสเตอรด์มั - ล่องเรอืหลงัคากระจก - หมู่บา้นกงัหนัลม(ซานสคาน) - หมู่บา้นชาวประมง 

(โวเลนดมั)  โรงงานเจยีระไนเพชรท่ีมีช่ือเสยีง – หมู่บา้นกรีธ์อรน์ 
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ก าหนดการเดินทาง:  20 - 27 เมษายน 2563 

วนัแรก (20 เม.ย.)        สนามบินสุวรรณภมูิ  

15.00 น. สมาชกิทกุท่านพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เคาทเ์ตอรส์ายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์ (EY) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจดัเตรียมเอกสารการเดินทาง น าท่านเช็คอนิและโหลดสมัภาระ 

18.25 น.      ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี ประเทศประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์

เที่ยวบินท่ี EY405 

22.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์(แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 วนัท่ีสอง (21 เม.ย.)       สนามบินสุวรรณภูมิ – แฟรงเฟิรท์- บอบปารด์ 

02.05 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนันี 

โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เที่ยวบินท่ี EY001 

06.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตแิฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเยอรมนั ชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชัว่โมง) ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้น าชมเมอืงแฟรงเฟิรต์ 

ศูนยก์ลางเศรษฐกิจการเงนิ การธนาคาร ใหท่้านไดถ้่ายรูป บริเวณย่านเมอืงเก่า อาคารโรเมอร,์ โบสถเ์ซน็ตป์อลด ์

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงไฮเดลแบรก์ หรือ ไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG) ตัง้อยู่ในรฐับาเดน-เวริท์เทมแบรก์ 

ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ เมอืงทางประวตัิศาสตรข์องไทยเมอืงหนึ่ง 

เนื่องจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานนัทมหดิล รชักาลที ่8 ทรงประสูต ิณ เมอืงนี้ และอลัเบริต์ ไอสไตน ์

เคยมาเดนิบนเสน้ทางนกัปราชญข์องเมอืงนี้แลว้ และเป็นเมอืงมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มแีหลง่ท่องเทีย่วมากมาย 

และเป็นเมอืงทีข่ึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสงา่ ความสงบร่มรื่น ทีน่ี่ 

มมีหาวทิยาลยัไฮเดลแบรก์เป็นมหาวทิยาลยัเก่าแก่สุด… 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร / 1 

บ่าย  น าท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบริก์ ซึง่สรา้งอยู่บนเชวิเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร ์

สามารถมองเหน็ววิทวิทศันข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ ตวัปราสาทสรา้งดว้ยหนิทราบสแีดงซึง่มอีายุกว่า 900 ปี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร / 2 

ทีพ่กั ณ, เมอืง ไฮเดลแบรก์  หรือเทยีบเท่า  (1) 

 

วนัที่สาม (22 เม.ย.)         ล่องเรือแม่น ้าไรน์ - โคโลญจน์  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม /3 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบอบปารด์ ระหว่างทางน าท่านแวะถ่ายรูป ณ เมือง บนิเกน แอมไลน ์(Bingen Am Rhein) 

เมอืงสวยโรแมนตคิริมแม่น า้ไรน ์น าท่าน ลอ่งเรือชความสวยงามของแม่น า้ไรน ์สู่ เมอืงเซนทก์อร ์

(ขอบอกระหว่างการลอ่งเรือสองฝัง่ของแม่น า้ไรนส์วยมากๆ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร / 4 
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 เดนิทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์ชมความสวยงามของ มหาวหิารแห่งโคโลนญ ์ซึง่อยู่บริเวณแม่น า้ไรน ์ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร / 5 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่า (2) 

วนัที่สี่(23 เม.ย.)            โคโลญจน์ - บรสัเซล 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / 6 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซล 

หลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมอืงนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป 

อกีทัง้ยงัเป็นศูนยบ์ญัชาการกลางขององคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ 

นอกจากนี้บรสัเซลสย์งัเป็นที่ต ัง้ของนาโต (NATO) อกีดว้ย ท าใหห้ลายประเทศมสีถานทูตในบรสัเซลสถ์งึ 3 แห่ง คือ 

สถานทูตปกตขิองแต่ละประเทศ สถานทูตประจ าสหภาพยุโรป 

และสถานทูตประจ านาโต...อิสระใหท่้านพกัผ่อนสบายบนรถตลอดการเดนิทาง….. 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร / 7 

บ่าย ชม จตัรุสัลาก็รอง ปาลาช (GRAND PLACE) 

จตัรุสักลางเมอืงทีง่ดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะดา้นทีเ่ป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆส

วยงามมาก รายรอบจตัรุสันี้จะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของทีร่ะลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสี าหรบันกัท่องเทีย่ว  

ชมรูปปัน้ MANNEKKENPIS เป็นรูปปัน้เดก็ชายผมหยกิ สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู ก าลงัปสัสาวะ 

(ซึง่เป็นน า้พ)ุ 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อโตเมี่ยม ถ่ายรูปกบัอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหมึา 

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์จากการรวมตวั ครัง้แรกของกลุม่ประเทศยุโรปเมือ่ปี ค.ศ. 1959 

ผ่านชมอาคารบา้นเรือนในยุคเก่าๆสถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร /8 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่า (3) 

วนัที่หา้(24 เม.ย.) เกนท ์- บรูจส ์- บรสัเซล (เบลเย่ียม)-แอนดเ์วิรป์  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม /9 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเกนท ์(GENT) 

เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัฟลานเดอรต์ะวนัออกในบริเวณเฟลมมชิของประเทศเบลเยยีม เดมิตวัเ

มอืงเร่ิมจากการตัง้ถิน่ฐานทีป่ากแม่น า้สเกลตแ์ละแม่น า้ลูส ในยุคกลางเกนตเ์ป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและม ัง่ค ัง่ทีสุ่ดในตอนเห

นือของยุโรป ในปจัจบุนัเป็นเมอืงท่าและเป็นที่ต ัง้ของมหาวทิยาลยัเกนต…์น าท่าน ชมศาลาว่าการเมอืง และอาคารตาสงๆ 

ทีส่รา้งเรียบริมคลอง ซึง่เป็นวถิชีวีติของชาวเมอืงเกนท ์

  น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบรูจส ์ (BRUGGE หรือ BRUGES) เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ West Flanders 

ซึง่อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยยีม 

ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงประวตัศิาสตรย์ุคกลางทีม่คีวามจริญรุ่งเรืองมาจนถงึปจัจบุนันี้   อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ลว้นถูกสรา้ง

ขึ้นในแบบโกธิคยุคด ัง้เดมิ ซึง่ปจัจบุนัเมอืงบรูจสไ์ดก้ลายเป็นเมอืงหลวงทางการพาณิชยแ์ละวฒันธรรมเมอืงหนึ่งของยุโรป 

นอกจากนี้แลว้บรูจสย์งัมคีวามโดดเด่นในดา้นของผงัเมอืง ที่ทางตอนเหนือของเมอืงมลี  าน า้ทีใ่ชใ้นการคมนาคมรอบ ๆ ได ้

ท าใหบ้รูชเป็นที่รูจ้กักนัในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” นัน่เอง 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร / 10  

บ่าย น าท่าน ชมป้อมปราการ (TOWN HALL) และหอประชุมสงฆ ์(CLOTH HALL) ซึ่งมาระฆงัสูงถงึ 300 ฟตุ 

..ชมโบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิ (BASILICA OF THE HOLY BLOOD)  

เป็นสถานท่ีมีการแห่พระธาตใุนวนัพี่พระเยซูข้ึนสูส่วรรค ์..บรูจจไ์ดร้บัสมญานามว่า เวนิชแห่งภาคเหรือ (VENICE OF 

THE NORTH) อสิระใหท่้านเดินเล่ม ชม อาคารบา้นเรือนท่ีมีความสวยงามในแบบฉบบัของเมืองเก่า 

ซึ่งมีอายุหลายรอ้ยปี ซึ่งมีประวติัความเป็นมาที่ยาวนานจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืง แอนดเ์วิรป์ (Antwerp)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร / 11 

ทีพ่กั  ณเมอืง Antwerp  หรือเทยีบเท่า (4) 

วนัที่หก(25 เม.ย.)          แอนดเ์วิรป์ – เมืองกรียธ์อรน์-อมัสเตอรด์มั 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางต่อสู่ เมอืงกีรยธ์อรน์ เมอืงทีส่วยงามมากๆ เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ทีใ่ชก้ารสญัจรไปมาโดยการใชเ้รือ 

ทีเ่รียกกลา่วขานกนัว่า หมู่บา้นไรถ้นน   

น าท่าน ลอ่งเรือชม หมู่บา้นโดยรอบริมคลองที่มเีอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง บา้นแต่ละหลงัจะตกแต่งน่ารกั แตกต่างกนัไป 

อสิระใหท่้านถ่านรูปตามอธัยาศยั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร / 12 

บ่าย เดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั เนเธอรแ์ลนด ์หรือประเทศทีแ่ผ่นดินต า่ ซึง่พื้นดนิต า่กว่าระดบัน า้ทะเล 

และสรา้งเมอืงโดยการท าเขือ่นกัน้น า้ต ัง้แต่สมยัโบราณ กรุงอมัสเตอรด์มั เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่อมัสเตอรด์มั 

จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกว่า 70 เกาะ เกาะเหลา่นี้แบ่งแยกออกจากกนัโดยคลองทีม่คีวามยาวทัง้สิ้นถงึ 80 กิโลเมตร 

มสีะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทกุคนเรียกในปจัจบุนัว่า เวนิสแห่งทะเลเหนือ  

น าท่านสู่ บริเวณย่านดมัสแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่า และอนุสาวรียท์หารหาญ 

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร /13 

ทีพ่กั  MERCURE AMSTERDAM HOTEL หรือเทยีบเท่า (5) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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วนัที่เจด็(26 เม.ย.)  อมัสเตอรด์มั - สวนเคอเค่นฮอฟ - กรุงเทพฯ 

08.00 น  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / 14 

น าท่าน เขา้ชมสวนเคอเค่นฮอฟ (สวนดอกไมท้วิลปิ) เร่ิมจดังานตัง้แต่วนัที ่21 March–10 May 2020  

หนึ่งปีจะจดัหนึ่งครัง้สวนสวยในฝนัแสนโรแมนตกิ  สวนเคอเคนฮอฟ(Keukenhofarden) ความสวยงามของทีน่ี่ดงึดูดนั

กท่องเที่ยวจากทัว่โลกใหม้าชมไดม้ากมาย ทีน่ี่เป็นแหลง่ปลูกทวิลปิที่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ตัง้อยู่ในเมอืงลซิเซ่ (Lisse) ห่างจากกรุงอมัสเตอรด์มัไม่ไกลนกั สวนแห่งนี้มพีื้นทีก่วา้งใหญ่กว่า 200 ไร่ 

โดยมกีารแบ่งสรรจดัโซนไวไ้ดอ้ย่างลงตวั บรรยากาศสดชื่นเขยีวขจดีว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ 

ซึง่ตดักนัไดด้กีบัดอกทวิลปิหลากสสีนั นกัท่องเที่ยวควรมเีวลา ท ัง้วนัเดนิชื่นชมทัง้สวน 

เพราะนอกจากดอกทวิลปิจะนบัว่าเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ลว้ 

ทีส่วนเคอเคนฮอฟยงัมดีอกทวิลปิใหช้มอย่างจใุจกว่า 7 ลา้นดอก จาก 800 สายพนัธุอ์กีดว้ย  ตวัเลขนี้ 

ถา้ไดเ้หน็ของจริงแลว้จะรูเ้ลยว่าสวยงามอลงัการ คุม้ค่ากบัการรอชมในหนึ่งปีมากๆและนอกจากดอกทวิลปิแลว้ 

ภายในสวนนี้ยงัมดีอกไมช้นิดอื่นๆ ใหไ้ดช้มอกีมากมาย อย่างเช่น ดอกลลิลี ่ดอกแดฟโฟดิล หรือนาซสิซสั ดอกไฮยาซนิธ ์

รวมถงึดอกกลว้ยไม ้ที่แข่งกนับานชูช่ออวดความสวยงามแบบไม่มใีครยอมใคร *.*.*. 

อสิระอาหารเที่ยงเพื่อสะดวกกบัการเท่ียวชมดอกไม ้*.*.*.  

 ชม หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน) 

ท่านจะไดถ้่ายรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  

17.30 น.     น าทกุท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอมัสเตอรด์มัเพือ่ 

เดนิทางกลบัประเทศไทย 

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ แจกเป็นคูปอง /15 

21.30 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศ 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY078 

06.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์(แวะเปลีย่นเครื่อง) 

08.45 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เที่ยวบินท่ี EY408 

วนัท่ีแปด(27 เม.ย.)  สวุรรณภูมิ 

06.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์(แวะเปลีย่นเครื่อง) 
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08.45 น.  ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เที่ยวบินท่ี EY408 

18.25 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ  

************************************** 
หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่  

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

20-27 เม.ย. 2020 46,900.- 8,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 

หมายเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีคร่ืองปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั 

หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง 

หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) 

อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ 

อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้

ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
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** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน า้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 

ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ้่า

ยเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศ่ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย 

เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / 

การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกิน 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, 

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  
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6. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

9. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

10. ค่าวซี่าเช็งเกน้ 4,000.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณี 

ถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

**กรุณาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง  

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR 

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกว่า 1 เดอืนก่อนวนัเดนิทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรือไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์(หมายเหตุ – 

ผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบริษทัระบุขอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย 

เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ)) 
- กรณียื่นวซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ 

ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / 

ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอกีครัง้นึง) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กิดอบุตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ 

เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ) 

ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) 

และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีทีท่่านยื่นวซี่าแลว้  
หมายเหตุ  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, 

จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ 

รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 14 วนัก่อนการเดนิทาง  
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- เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ 

ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ 

ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทั 

หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 

กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

● กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 
● กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

● บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า 

หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

● บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
● บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
● เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการ 
เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิในทุกกรณี  

● กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 
สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด 

ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

● การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้  

● หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม 

ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

● ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซีา่ จะอยู่ใน 
ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

● เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเ

อยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ 

จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

● บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง 

หรือถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

● บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี
ใบรบัรองแพทย)์ 

● บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรือไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
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จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

● บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 
● ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

● ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - 

เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

● หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั 

หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกียรติซึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ 

ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัิเหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัิเหตุรวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, 

อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, 

สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต 

รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบริษทัฯ 

หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ 

ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง 

รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรติ 

ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 

 

 


