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Code: ID03-EUR-TULIP FEST 5-EUR43C-107TG-APR-125-PE0213 

 

 ขอน ำทำ่นทอ่งเทีย่วในชว่งเทศกำลดอกทวิลปิบำน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ฤดูใบไมผ้ลขิอง

ทกุปี ระหวำ่งปลำยเดอืนมนีำคมถงึตน้เดอืนพฤษภำคม ดอกทวิลปิจะบำนพรอ้มกันทั่วสวนแห่งนี้บนพืน้ทีก่ว่ำ 80 ไร่ ชม

ทวิลปินำนำพันธุช์ชูอ่อวดควำมสวยงำมทำ่มกลำงแสงแดดทีอ่บอุน่ นอกจำกนีเ้รำยงัน ำเสนอเสน้ทำงสดุสวยของประเทศ

เยอรมนั เบลเยีย่ม และเนเธอรแ์ลนดท์ีร่วมไฮไลทข์องประเทศตำ่งๆไวด้ว้ยกนั แตล่ะเมอืงลว้นแตม่เีอกลักษณ์เฉพำะตัว 
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12เม.ย.63 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) อาทติย ์

20.30 น. 

 

พรอ้มคณะทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ สำยกำรบนิ

ไทย เคำนเ์ตอร ์D16-19 เจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกในเรือ่งสัมภำระ และ

กำรเชค็อนิ 

 

23.45 น. ออกเดนิทำงสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยเทีย่วบนิที ่TG 920  

หมำยเหต ุ ทำงบรษัิทไดเ้ตรยีมกำรเดนิทำงของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ, 

เชำ่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รำ้นอำหำร สถำนทีเ่ขำ้ชมต่ำง ๆ ไวล้่วงหนำ้ใหก้ับกรุ๊ป

ทัวร ์กรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์ อำท ิกำรยกเลกิเทีย่วบนิ, กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ, 

กำรพลำดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไม่ทัน), กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล, ภัยพบิัต,ิ 

กำรถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง ท ำใหก้ำรเดนิทำงล่ำชำ้ หรอืเหตุสุดวสิัยอืน่ ๆ ไม่

สำมำรถเดินทำงไปยังจุดหมำยตำมโปรแกรมได ้หัวหนำ้ทัวร์ มีสทิธิใ์นกำร

เปลีย่นโปรแกรม และไมส่ำมำรถคนืเงนิค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีช่ ำระแลว้ เพรำะทำง

บรษัิทฯ ไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ ลว่งหนำ้แลว้ และหำกมคี่ำใชจ้่ำยอืน่ ๆ เกดิขึน้

นอกจำกในรำยกำรทัวร์ หัวหนำ้ทัวร์จะแจง้ใหท้่ำนทรำบ เพรำะเป็นสิง่ที่ทำง

บรษัิท ฯ มอิำจรับผดิชอบได ้

13เม.ย.63 แฟรงคเ์ฟิรต์ – มารเ์บริก์ – ฟรทิซลาร ์– คสัเซล – ดสุเซลดอรฟ์ จนัทร ์

06.15 น. คณะถงึสนำมบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีหลังผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงและ

สัมภำระแลว้ รถโคช้ปรับอำกำศรอรับ พรอ้มออกเดินทำงสู่เมืองมำร์เบิร์ก 

(Marburg) เสน้ทำงแหง่เทพนยิำยกรมิม ์(Grimm Path) เป็นทีต่ัง้ของปรำสำท, 

บำ้นเรือน และที่เที่ยวแห่งเทพนิยำยกริมม์ ปรำสำทมำร์เบริ์ก (Marburger 

Schloss) ปรำสำทเกำ่แกบ่นเนนิเขำทีส่รำ้งขึน้ในศตวรรษที่ 11 , โบสถเ์ซนตอ์ลิ

ซำเบ็ธ โบสถโ์กธคิในยุคแรกๆเขตตลำดเก่ำ (Marketplace) แหล่งบำ้นเรอืน

โบรำณกึง่ไม ้และอำคำรสถำปัตยกรรมโกธคิทีค่ำดวำ่สรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1524  

(95 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. เดนิทำงต่อสูเ่มอืงคัสเซล (Kassel) ศูนยก์ลำงและไฮไลทเ์ด่นของเสน้ทำงเทพ

นยิำยกรมิม ์เป็นเขตมรดกโลก เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑก์รมิมแ์ละเป็นเมอืงแห่ง

แรงบนัดำลใจของปรำสำท และบำ้นในเทพนยิำยและนทิำนกรมิมห์ลำยเรือ่งเชน่ 

สโนว์ไวท์ เจำ้หญงินิทรำ หนูนอ้ยหมวกแดง น ำท่ำนชมปรำสำทโลเวนเบริ์ก 

(Löwenburg Castle) ซึง่ตัง้อยูใ่นท ำเลทีง่ดงำมใน Wilhelmshöhe Berg Park 

มรีปูลักษณ์ภำยนอกของปรำสำทอัศวนิยคุกลำง สรำ้งดว้ยสไตลศ์ลิปะบำโรคใน

ยุคเมดวิัล (ภำยในปรำสำทเปิดใหเ้ขำ้ชมเฉพำะวันศุกร์-อำทติย)์ ปัจจุบันเป็น

หนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บควำมนิยมมำกที่สุดในเยอรมนีและคัสเซลิ 

(229 ก.ม.) 
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เดนิทำงต่อสู่ดุสเซนดอรฟ์ ที่มเีมอืงเก่ำ Altstadt เขตชมุชนเก่ำของเมอืง เป็น

ทีต่ัง้ของบำรค็์อกเทลเกไ๋ก ๋แดนซค์ลับสดุคูล และผับทีเ่สริฟ์เครือ่งดืม่คลำสสกิ

ของเมอืงอย่ำงเบยีร ์Altbier รำ้นอำหำรในพืน้ทีเ่สริฟ์อำหำรขึน้ชือ่ของภมูภิำค 

Rhineland  

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Nikko Düsseldorf **** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดบัเดยีวกนั 

www.nikko-hotel.de 

14เม.ย.63 Designer Outlet Roermond – อมัสเตอดมั องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เดนิทำงสู ่Designer Outlet Roermond เอ๊ำทเ์ล็ทชอ้ปป้ิงมอลลท์ีม่ขีนำดใหญ ่

ภำยในเรยีงรำยไปดว้ยรำ้นสรรพสนิคำ้กว่ำ 186 รำ้นคำ้ ๆ แบรนดเ์นมชือ่ดังอำทิ

Michael Kors , Polo Ralph Lauren , Prada , Coach , Longchamp , Adidas 

, Armani , Burberry , Gucci , Dolce and Gabbana  

(63 ก.ม.) 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. เดนิทำงสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ อกีชือ่หนึ่งที่นิยมเรยีกกัน ฮอลแลนด ์

(Holland) เมอืงหลวงคอื อมัสเตอรด์ัม (Amsterdam) เป็นประเทศทีม่พีืน้ทีส่ว่น

หนึง่อยูต่ ่ำกว่ำระดับน ้ำทะเล ท ำใหฮ้อลแลนดม์คีลองจ ำนวนมำกเพือ่ระบำยน ้ำ

ออกสูท่ะเล บำ้น เรอืนเป็นสถำปัตยกรรมแบบดัชต ์ในยคุครสิตศ์ตวรรษที ่17-18 

เรียงรำยอยู่สองฝ่ังคลอง เสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวทีไ่ดม้ำเยอืน ย่ำนใจกลำง

เมอืงเป็นทีต่ัง้ของ จัตรัุสแดม ศนูยก์ลำงของเมอืง มพีระรำชวังหลวงเดมิตัง้อยูใ่จ

กลำงจัตรัุส และถนนแหง่ควำมบนัเทงิกลำงกรงุอมัสเตอรด์ัม Red Light District 

ย่ำนรำตร ีทีค่รำคร ่ำไปดว้ยผูค้นในยำมค ่ำคนื เมอืงนี้เปรยีบเป็นสวรรคข์องนัก

ทอ่งรำตร ี

(179 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Jakarta Amsterdam **** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดบัเดยีวกนั 

https://hoteljakarta.

com/who-are-we/ 

15เม.ย.63 สวนดอกทวิลปิทีเ่คอเคนฮอฟ - กรุงอมัสเตอดมั - จตรุสัแดม - ลอ่งเรอื

หลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชร 

พุธ 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. เดนิทำงสูห่มูบ่ำ้น Lisse ทีป่ระกอบอำชพีเกษตรกรรม ปลูกดอกไมเ้มอืงหนำวใน

ไร่กวำ้ง เขำ้ชมสวนเคอเคนฮอฟ ตืน่ตำตืน่ใจกับแปลงทวิลปิที่ชดูอกอวดสสีัน 

หลำก หลำยสวยงำม นอกจำกนี้ภำยในสวนทีก่วำ้งใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรืน่ไปดว้ย

(38 ก.ม.) 

http://www.nikko-hotel.de/
https://hoteljakarta.com/who-are-we/
https://hoteljakarta.com/who-are-we/
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ตน้ไมใ้หญแ่ผก่ ิง่กำ้นเป็นแถวเรยีงรำยตลอดแนว, บงึใหญ่ใหค้วำมชุม่ชืน้ สดชืน่ 

และพันธุไ์มด้อกอืน่ๆ อกีมำกมำยทีเ่ปลีย่นสถำนทีแ่ห่งนี้ใหก้ลำยเป็นสวรรคข์อง

คนรักดอกไมจ้ริงๆ อสิระใหท้่ำนไดบ้ันทึกภำพสวย ๆ ไวเ้ป็นที่ระลึก (ช่วง

เทศกาลดอกทวิลปิ 21 มนีาคม - 10 พฤษภาคม 2020)  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Mama Kelly Local 

13.00 น. น ำคณะเทีย่วชมกรุงอัมสเตอรด์ัม ดว้ยบรรยำกำศกำรล่องเรอืหลังคำกระจก เรอื

จะล่องไปตำมล ำคลองของเมอืง ทีจ่ะใหท้่ำนไดเ้ห็นบำ้นเรอืนแบบชำวดัชต์ ถูก

สรำ้งมำตัง้แต่ศตวรรษที ่17 มเีอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอำคำรทรงแคบ ทีม่ตีะขอ

อยูช่ัน้บนสดุของอำคำรเอำไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขำ้บำ้น ระหว่ำงล่องเรอืผ่ำนบำ้น, 

เรือนแพที่อยู่รมิคลองที่มอียู่มำกถงึ 2,500 หลัง เขตที่เก่ำแก่ที่สุดของกรุง

อมัสเตอดัม จำกนัน้เรอืจอดสง่ทำ่นทีส่ถำบนัเจยีระไนเพชร (Diamond Factory) 

อตุสำหกรรมกำรเจยีระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ไดรั้บกำรยกยอ่งว่ำดทีีส่ดุแห่ง

หนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนกำรคัดเลอืกเพชร โดยละเอยีดจำกวทิยำกรผูช้ ำนำญ

ตลอดจนขัน้ตอนกำรเจยีระไนใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีำ่ทีส่ดุ ปัจจบุนัสถำบนัเพชรแหง่

นี้มชี ือ่เสยีงในเรือ่งกำร Cutting 121 (กำรเจยีระไนเพชร 121 เหลีย่ม) ส ำหรับ

ทำ่นทีต่อ้งกำรเป็นเจำ้ของอญัมณีล ้ำคำ่ เชญิทำ่นเลอืกซือ้เพชรชัน้ดพีรอ้มรับรอง

ดว้ย Certificate จำกบรษัิทฯทีม่ชี ือ่เสยีง  

(38 ก.ม.) 

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Sea Palace Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Jakarta Amsterdam **** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดบัเดยีวกนั 

https://hoteljakarta.

com/who-are-we/ 

16เม.ย.63 หมูบ่า้นกรีธูรน ์– หมูบ่า้นกงัหนัลมซงัสคาน – หมูบ่า้นประมงโฟเลนดมั พฤหสั 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. เดนิทำงสู่หมู่บำ้นกรีธูรน์ (Giethoorn) เป็นหมู่บำ้นเล็ก ๆ ตัง้อยู่ระหว่ำงเมอืง 

Zwolle และ Steenwijk ไดรั้บกำรขนำมนำมวำ่ “เวนสิแหง่เนเธอแลนด”์ หมูบ่ำ้น

ทีน่ีไ่มม่ถีนนจงึปรำศจำกมลพษิ กำรคมนำคมในหมูบ่ำ้นใชเ้รอืพลังงำนไฟฟ้ำ ลัด

เลำะไปตำมคลองเล็ก ๆ บำ้นเรอืนถกูจัดวำงเสมอืนเมอืงจ ำลอง ชำวเมอืง 2,000 

กว่ำคนยังคงประกอบอำชีพเกษตรกรรม เสน่ห์ของหมู่บำ้นอยู่ที่กำรจัดวำง

บำ้นพักอำศัยรำยลอ้มไปดว้ยสวนทีส่วยงำมและ ร่มรื่น สะอำด บำ้นส่วนใหญ่

หลังคำมงุดว้ยตน้กก ดูกลม กลนืไปกับธรรมชำต ิท ำใหห้มูบ่ำ้นแห่งนี้ดูสวยงำม

มสีเน่หม์ำกยิง่ขึน้ 

(121 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Brasserie De Pergola Local 

14.00 น. เยอืนหมูบ่ำ้นซงัสคันส ์(Zaanse Schans) พพิธิภัณฑก์ลำงแจง้ เกดิจำกหมูบ่ำ้น (133 ก.ม.) 

https://hoteljakarta.com/who-are-we/
https://hoteljakarta.com/who-are-we/
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เล็กๆหลำยหลัง ประกอบดว้ยกงัหันลม บำ้นเรอืนเกำ่ โกดัง โรงนำ โรงงำนท ำชสี 

โรงงำนท ำขนมปัง โรงงำนท ำรองเทำ้ไม ้และมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึต่ำง ๆ ทีเ่ป็น

สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands), เยอืนหมู่บำ้นประมงโฟ

เลนดัม ทีย่งัคงอนุรักษ์วถิแีบบดัง้เดมิดว้ยชดุแต่งกำยพืน้เมอืง อสิระใหท้่ำนเดนิ

เลน่ชมเมอืง พรอ้มหำซือ้ของทีร่ะลกึ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Haesje Claes Restaurant Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Jakarta Amsterdam **** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดบัเดยีวกนั 

https://hoteljakarta.

com/who-are-we/ 

17เม.ย.63 อมัสเตอดมั – แอนตเ์วริป์ – บรกูจ ์เมอืงมรดกโลก ศกุร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เดินทำงสู่เบลเยียม โดยพำท่ำนแวะเที่ยวเมืองแอนต์เวิร์ป เมืองหลวงทำง

วัฒนธรรมของ Flanders เมอืงที่เคยมั่งคั่งมำหลำยศตวรรษจำกกำรคำ้ ไดส้บื

ทอดควำมงดงำมทำงสถำปัตยกรรม ตัง้แต่จัตุรัสกลำงเมอืง หรอื แกรนดเ์พลส 

(Grote Markt) ตรงกลำงเป็นน ้ำพุ Brabo, บำ้นกลิด ์(gildehuis) อำคำรสมำคม

พ่อคำ้อำชพี, มหำวหิำรเลดี้ (Onze Lieve Vrouwkededraal) เป็นโบสถแ์บบ

โกธกิทีใ่หญท่ีส่ดุในเบลเยีย่มโบสถเ์ซนตป์อล (Sint-Pauluskerk) ลว้นเป็นมรดก

ตกทอดท ำใหเ้มอืงแอนตเ์วริป์สวยงำมจนถงึปัจจบุนั 

(160 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Grand Café De Rooden 

Hoed 

Local 

14.00 น. เทีย่วชมเมอืงบรกูจ ์ซึง่เป็นเมอืงทีง่ำมสงำ่ลอ้มรอบดว้ยสะพำนเล็ก ๆ ทีต่ัง้คร่อม

อยู่เหนือล ำคลอง บำ้นหลังคำทรงจั่วและสนำมหญำ้อันเขยีวขจี บรรยำกำศที่

ท่ำนสำมำรถพบเห็นไดท้ั่วเมอืง น ำคณะผ่ำนชมป้อมปรำกำรสมัยยุคศตวรรษที่ 

13 ชม Church of Our Lady โบสถแ์มพ่ระทีม่หีอสงูสรำ้งดว้ยอฐิ 122 เมตร ถอื

เป็นงำนฝีมอืของชำ่งในยคุนัน้ นอกจำกนี้ยังมรีูปแกะสลักมำดอนน่ำ ผลงำนของ

ไมเคลิ แองเจโล ชำ่งฝีมอืระดับโลก ศำลำว่ำกำร (Town Hall) แบบโกธคิ อำยุ

เก่ำแกก่ว่ำ 600 ปี และหอระฆัง (Belfry) สูงถงึ 83 เมตร จำกนัน้น ำคณะชม

โบสถพ์ระโลหติศักดิส์ทิธิ ์(Basilica of the Holy Blood) ซึง่จะมกีำรแห่พระธำตุ

ขึน้ทกุปีในวันทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์และกำรเทีย่วชมเมอืงทีด่ทีีส่ดุคอื 

กำรล่องเรือไปตำมล ำคลอง ผ่ำนชมสถำปัตยกรรมของเมืองที่ไดรั้บกำรขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก 

(91 ก.ม.) 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Tom Pouch Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NH Brugge Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ในระดบั www.nh-hotels.com 

https://hoteljakarta.com/who-are-we/
https://hoteljakarta.com/who-are-we/
http://www.nh-hotels.com/
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เดยีวกนั 

18เม.ย.63 บรกูจ ์– เกน้ต ์- บรสัเซลล ์– กรองปลาซ – อะตอมเมยีม เสาร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เดนิทำงสู่เมอืงเกนต ์เดมิตัวเมอืงเริม่จำกกำรตัง้ถิน่ฐำนทีป่ำกแมน่ ้ำสเกลตแ์ละ

แมน่ ้ำลสู ในยคุกลำงเกนตเ์ป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุและมั่งคั่งทีส่ดุในตอนเหนือของ

ยุโรป เสน่หข์องกำรเที่ยวเมอืงนี้คือ กำรล่องเรอืชมทัศนียภำพของเมอืง จำก 

Graslei เป็นท่ำเรอืในใจกลำงเมอืงเกำ่แกข่องเกนต์ ลัดเลำะไปตำมแมน่ ้ำ Leie 

ผำ่นปรำสำทของทำ่นเคำนตแ์ห่งฟลำนเดอร์ ยคุศตวรรษที ่10 โดดเด่นเป็นสง่ำ 

ยอ้นร ำลกึถงึยคุกลำง 

(51 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Le Baan Thai Thai 

14.00 น. เดนิทำงสูก่รงุบรัสเซลส ์เมอืงหลวงของเบลเยีย่ม น ำคณะถำ่ยรปูกบัอะตอมเมยีม 

(ATOMIUM) แลนดม์ำรค์ทีส่ ำคัญแห่งหนึง่ของบรัสเซลส ์เขำ้สูใ่จกลำงเมอืง ๆ 

นี้ เปรียบเสมอืนพพิธิภัณฑก์ลำงแจง้ อำคำรบำ้นเรอืนไดรั้บกำรอนุรักษ์ไวจ้ำก

รัฐบำล จัตุรัสกรองปลำซ (Grand Place) จัตุรัสอันงดงำมทีสุ่ดแห่งหนึง่ของ

ยโุรป ไดรั้บกำรยกยอ่งจำกนักท่องเทีย่วทั่วโลก, รูปปั้นแมนเนเกน้พสิ รูปปั้นเจำ้

หนูนอ้ยทีโ่ดง่ดัง เดนิเลน่ชมเมอืง หรอืเลอืกซือ้สนิคำ้ของเมอืงอำท ิชอ็คโกแล็ต 

เบลเยีย่มผลติช็อคโกแลต กว่ำ 172,000 ตันต่อปี และมรีำ้นขำยช็อคโกแลต 

กวำ่ 2,000 รำ้น, ผำ้ปักลกูไม ้หรอืลิม้ลองวำฟเฟิล ของอรอ่ยทีห่ำชมิไดไ้มย่ำก 

(56 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chez Leon  Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Brussels Marriott Hotel Grand Place **** หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.marriott.com/h

otels 

19เม.ย.63  บรสัเซลล ์– มาสทรติช ์– ปราสาทเอลทซ ์– โคเบลนซ ์ อาทติย ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เดนิทำงสู่เมอืงมำสทรติช ์เมอืงในประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้อยู่ทำงตอนใตใ้น

จังหวัดลมิบรูก์ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำมำส เป็นทีรู่จ้ักในฐำนะเมอืงแห่งประวัตศิำสตร์ 

วัฒนธรรม ประเพณีพืน้บำ้น และกำรศกึษำ ยงัมชีือ่เสยีงดำ้นกำรคำ้ขำย ใน ค.ศ. 

1992 มกีำรลงนำมในสนธสิัญญำก่อตัง้สหภำพยุโรปขึน้ทีเ่มอืงนี้ ย่ำนใจกลำง

เมอืงเก่ำคอืจัตุรัส Vrijthof ใกลก้ับมหำวหิำร Saint Servatius เป็นโบสถ์

โรมนัคำทอลกิทีอ่ทุศิใหแ้ก ่Saint Servatius ในศตวรรษที ่19 จัตุรัสไดรั้บควำม

นยิมจำกชำวเมอืงสูงสุด ผูค้นใหค้วำมส ำคัญกับหมู่อำคำรลอ้มรอบ เป็นมรดก

ทำงวัฒนธรรม, พพิธิภณัฑ,์ โรงละครโรงแรม, รำ้นอำหำร และบำรห์ลำยแหง่  

(125 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

http://www.marriott.com/hotels
http://www.marriott.com/hotels
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14.00 น. เดนิทำงสูป่รำสำทเอ็ลทซ ์(Burg Eltz) ปรำสำทยคุกลำงถอืไดว้่ำเป็น unseen 

ในโลกโซเชยีลทีร่อ้นแรงในขณะนี้ ตัง้อยูใ่นหุบเขำทำงตอนเหนือแมน่ ้ำมอแซล 

ปรำสำทนี้ยังเป็นกรรมสทิธิข์องตระกูลขุนนำงเก่ำแก่ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่12 

จนถงึปัจจุบัน รอบปรำสำทมแีมน่ ้ำเอ็ลซบ์ัค (Elzbach) ไหลผ่ำน ส่วนทีเ่กำ่แก่

ที่สุดของปรำสำทสรำ้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที่ 9 ปรำสำทนี้เคยปรำกฏอยู่บน

ธนบตัร 500 มำรค์ระหวำ่งปี ค.ศ. 1965–1990 แลว้เดนิทำงต่อสูเ่มอืงโคเบลนซ ์

บนฝ่ังแม่น ้ำไรน์และแมน่ ้ำมอแซลไหลมำบรรจบกัน กอ่ตัง้ช ึน้เป็นฐำนทัพทหำร

โรมนัโดยดรซูสุรำว 8 ปีกอ่นครสิตกำล 

(183 ก.ม.) 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Gerhards Genussgesellschaft Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Mercure Hotel Koblenz **** หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดบัเดยีวกนั 

www.accorhotels.co

m 

20เม.ย.63 โคเบลนซ ์– รเูดสไฮม ์– แฟรงคเ์ฟิรต์ – สนามบนิ จนัทร ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. เดนิทำงสู่เมอืงรูเดสไฮมข์องเยอรมัน เมอืงเล็กๆ ทีอ่ยู่รมิแม่น ้ำไรน์ แต่มคีวำม

สวยงำมและมบีรรยำกำศทีแ่สนโรแมนตคิ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรขึน้กระเชำ้ลอย

ฟ้ำขึน้ไปบนภเูขำ ทีต่ัง้อนุสำวรยีน์เีดอวำลด ์บนเนนิเขำเรนชิ ผำ่นไรอ่งุน่เขยีวขจ ี

บรรยำกำศที่สดชืน่เย็นสบำย กำรชมววิทวิทัศน์ธรรมชำต ิอำคำรบำ้นเรือนรมิ

แม่น ้ ำที่แสนสวยงำม นอกจำกนี้ยังมีชื่อเสียงในกำรผลิตไวน์ในเขต Rhine 

Gorge และเป็นสว่นหนึง่ของมรดกโลกขององคก์ำรยเูนสโกในภมูภิำคนี ้

(67 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร "AM NIEDERWALD" Local 

13.00 น. น ำท่ำนเที่ยวชมนครแฟรงค์เฟิร์ต เมอืงศูนยก์ลำงทำงกำรเงนิกำรธนำคำรของ

ยโุรป และเป็นบำ้นเกดิของกวชีือ่ดังชำวเยอรมนัทีรู่จั้กกนัดใีนนำมของเกอเธ ่เขำ้

สูจ่ตุรัส รอืเมอร ์ (Römerplatz) ทีต่ัง้ของศำลำว่ำกลำงเมอืงเกำ่ ดำ้นตรงขำ้มมี

อำคำรบำ้นโครงไมส้มยักลำงทีเ่รยีกวำ่ออสไซเลอ่ (Ostzeile) บำ้นกึง่ไมซ้งุแบบ

เยอรมนัดัง้เดมิโบรำณ บรเิวณรอบ ๆ มรีำ้นอำหำร คำเฟ่ และรำ้นขำยของทีร่ะลกึ 

อสิระใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลินไปกับกำรชอ้ปป้ิงบนถนนไซล์ ว็อลคกิง้สตรีทที่

ครำคร ่ำไปดว้ยผูค้น หรอื สนิคำ้แบรนดเ์นมอำท ิLouis Vuitton, Chanel, Prada 

บนถนน Goethestraße 

(64 ก.ม.) 

 

 

17.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

17.45 น. เดินทำงสู่สนำมบนิเพื่อเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลำใหท้่ำนไดท้ ำ TAX 

REFUND คนืภำษีกอ่นกำรเชค็อนิ 

 

20.40 น. ออกเดนิทำงโดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 923  

http://www.accorhotels.com/
http://www.accorhotels.com/
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21เม.ย.63 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ องัคาร 

12.30 น. สำยกำรบนิไทยน ำทำ่นเดนิทำงกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ  

(หมำยเหต ุโปรแกรมดังกลำ่วขำ้งตน้ เป็นกำรน ำเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อำจมกีำรเปลีย่นแปลง เนือ่งจำกกำรจัด

โปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทำงจะไมเ่หมอืนกนัโปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้ำ่น 7 วันกอ่นกำรเดนิทำง

เทำ่นัน้) 

ก ำหนดวันเดนิทำง 

12-21 เมษำยน 2563 

คำ่ทัวรต์อ่ทำ่น : 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทำ่น) ทำ่นละ  

 เด็กอำย ุ4-11 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น หรอื 2 ทำ่นมเีตยีง ทำ่นละ  

 เด็กอำย ุ4-7 ปี พักรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไมม่เีตยีง ทำ่นละ 

 พักหอ้งเดีย่วเพิม่ทำ่นละ (Single bed room) 

 พักหอ้งเดีย่วเพิม่ทำ่นละ (Double Single use) 

 ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ ผูใ้หญห่ักทำ่นละ 

 ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ เด็กหักทำ่นละ 

125,000.- 

113,000.- 

100,000.- 

23,000.- 

28,000.- 

-32,000.- 

-25,000.- 

คำ่ทัวรร์วม : 

  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคำ่ภำษี และสว่นเพิม่ของน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 

 คำ่รถโคช้มำตรฐำนยโุรป ทอ่งเทีย่วตำมโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆทีร่ะบใุนรำยกำร  สวนเคอเคนฮอฟ/ลอ่งเรอืกรีธรูน ์

 ค่ำโรงแรมที่พักระดับ 4 ดำว หรือ เทียบเท่ำในระดับรำคำเดียวกัน โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่่ำนจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บำงโรงแรมอำจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, 

โรงแรมหลำยแหง่ในยโุรปสว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศ และอำจมกีำรเปลีย่นยำ้ยเมอืงพัก หำกวัน

ดังกลำ่วมกีำรจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทำ่ตัว  

 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร คัดสรรเมนูและใหท้ำ่นไดเ้ลศิรสกบัอำหำรทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถโคช้ ในยโุรปก ำหนดมำตรฐำนไวท้ี ่2 ยโูร / ทำ่น / วัน 

 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เนเธอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 

 ค่ำประกันกำรเดนิทำงของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

กำรสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สำยตำหรอืทุพพลภำพถำวรสิน้เชงิ จำกอบุัตเิหตุ ส ำหรับผูเ้อำประกันภัยอำย ุ

16-75 ปี จ ำนวนเงนิเอำประกันภัย 1,000,000 บำท / ค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศ 1,500,000 

บำท รวมถึงค่ำรักษำพยำบำลต่อเนื่องหลังจำกกลับถึงประเทศไทยไม่เกนิ 150,000 บำท ทัง้นี้

ครอบคลมุถงึประกนัสขุภำพทีไ่มไ่ดเ้กดิจำกโรคประจ ำตัว 

 หำกมคีวำมประสงคจ์ะเพิม่ควำมคุม้ครองในกรณีสัมภำระในกำรเดนิทำงสูญหำยตลอดจนควำมล่ำชำ้
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ของสัมภำระและเที่ยวบินกรุณำสอบถำมและโปรดศึกษำจำกรำยละเอียดของกรมธรรม์ตำม

เอกสำรแนบทำ้ยใบจองทัวร ์

 คำ่ยกกระเป๋ำใบใหญท่ำ่นละ 1 ใบ น ้ำหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋ำใบเล็กอยูใ่นควำมดูแลของ

ทำ่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

 สมนำคณุทกุทำ่นดว้ยกระเป๋ำเป้ลอ้ลำก EUROPEAN HOLIDAY สวยเกใ๋บเล็ก ทำ่นละ 1 ใบ 

คำ่ทัวรไ์มร่วม : 

  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 

 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง (พำสปอรต์) 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำท ิคำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคำ่อำหำรทีส่ั่งมำในหอ้งพัก

คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรำ้นอำหำรนอกเหนอืจำกทีท่ำงบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หำกทำ่นทำนไดเ้ฉพำะอำหำรทะเลเพยีงอยำ่งเดยีว ทำ่นตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 

กำรจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 กรณุำจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจาก

วนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ ำดังกล่ำวจะเป็นกำรยืนยันกำรจองของท่ำน และกรุณำช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ

ลว่งหนำ้ 30 วันกอ่นกำรเดนิทำง หำกทำ่นไมช่ ำระเงนิสว่นทีเ่หลอืตำมวันทีก่ ำหนด ทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำน

ยกเลกิกำรเดนิทำงโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจำกสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำ่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ ำนวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี ้

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมรั่บจองทัวรส์ ำหรับลกูคำ้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีำยใุนระหวำ่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอำยทุีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทำ้ หรอืเครือ่งมอืตำ่งๆ ในกำรพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทำงทีบ่ง่บอกกำรเป็นบคุคลไรค้วำมสำมำรถ 

4. ทำ่นทีม่คีวำมประสงคจ์ะรว่มเดนิทำงกบัทัวร ์หรอืแยกจำกคณะทัวรร์ะหวำ่งทำง/กลำงทำง 

5. บคุคลทีม่คีวำมประพฤตไิม่เหมำะสมระหว่ำงทัวร ์อำทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สุรำบนรถ, ไม่รักษำเวลำ, เสยีงดัง 

พดูจำหยำบคำย สรำ้งควำมร ำคำญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวำ่งทัวร ์ทีม่รีะบอุยูช่ดัเจน

ในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทำงบังคับใหห้ัวหนำ้ทัวรต์อ้งท ำกำรนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บำงครัง้อำจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทำ่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

กำรยกเลกิกำรจองทัวร ์(Cancellation Charge) 
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 1. กำรยกเลกิและขอเงนิคำ่บรกิำรทีช่ ำระไวแ้ลว้ มรีำยละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิกำรเดนิทำงล่วงหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน ำเทีย่วทรำบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่น

วันทีน่ ำเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิกำรเดนิทำงล่วงหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน ำเทีย่วทรำบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อน

วันทีน่ ำเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิกำรเดนิทำงล่วงหนำ้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน ำเทีย่วทรำบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันที่

น ำเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คำ่ใชจ้ำ่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน ำเทีย่วทีไ่ดจ้่ำยจรงิ เพือ่กำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ำมำ

หักจำกเงนิคำ่บรกิำรทีต่อ้งจำ่ยตำมขอ้ 1 แตถ่ำ้คำ่ใชจ้ำ่ยสงูกวำ่เงนิคำ่บรกิำรทีไ่ดช้ ำระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิ

น ำเทีย่วจะเรยีกจำกนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน ำเทีย่ว แสดงหลักฐำนใหนั้กท่องเทีย่วทรำบ 

ดังตอ่ไปนี ้

    2.1 คำ่ธรรมเนยีมกำรขอวซีำ่ 

    2.2 คำ่มดัจ ำของบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ 

    2.3 คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ 

หมำยเหต ุ หลักเกณฑท์ีน่ ำมำใชน้ี ้เป็นประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ แหง่พระรำชบัญญัตธิุรกจิน ำเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกำศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุำยน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มกัน หำกตอ้งกำรเลือ่นวันเดนิทำงกลับ 

ทำ่นจะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นต่ำงทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ และกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบนิ

เป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง ถำ้ทำง

บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบนิ

เทำ่นัน้ และหำกทำ่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทำงดังกลำ่ว กรณุำตรวจสอบกบัเจำ้หนำ้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋ว

เครือ่งบนิสำมำรถท ำ REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่ำ่นจะช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

กำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ (Mileage Claim) 

 กำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะของกำรบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สำมำรถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสำยกำรบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซำ่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปร์

แอรไ์ลน์  ขึน้อยู่กับเงือ่นไขกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนินัน้ ๆ ซึง่กำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบำงส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธขิองสำยกำรบนิเทำ่นัน้ 

คำ่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตำมอตัรำทีท่ำงสำยกำรบนิปรับคำ่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 กำรเปลีย่นแปลงของสำยกำร

บนิในภำยหลัง ถอืเป็นค่ำทัวรส์่วนเพิม่ทีท่ำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจรงิ ณ 

วันทีอ่อกตั๋ว 
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โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนำดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส ำหรับพัก 2 

ทำ่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส ำหรับพัก 2 

ทำ่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนำด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 

ฟตุ 3 เตยีง / ส ำหรับผูพั้ก 3 ทำ่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักำรวำงผังมำตรำฐำนในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตำ่งกนัใน

แตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนำดเล็กขนำด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส ำหรับพัก 1 

ทำ่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนำด Queen Size ขนำด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 

ส ำหรับพัก 1 ทำ่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทำ่น 

/ 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ำกัดของหอ้งพัก และกำรวำงรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ

โรงแรม ซึง่มกัมคีวำมแตกตำ่งกนั ซึง่อำจจะท ำใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตำมทีต่อ้งกำร 

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องป รับอำกำศเนื่องจำกอยู่ ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ ำ 

เครือ่งปรับอำกำศทีม่จีะใหบ้รกิำรในชว่งฤดรูอ้นเทำ่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีำรจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่น หรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำด

กะทัดรัด และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจ

มลีักษณะแตกตำ่งกนัดว้ย หำกทำ่นตอ้งกำรควำมสะดวกสบำยและหอ้งใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิม่

เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิได ้

สถำนทีเ่ขำ้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  กำรจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวันเดนิทำงดังกล่ำวตรงกับวันทีส่ถำนที่

เขำ้ชมนัน้ ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำง Online โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได ้ทำงบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตำมทีร่ะบไุว ้

ในเอกสำรของสถำนทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกล่ำวได ้แต่หำกมกีำร

ลำ่ชำ้ หรอืเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกล่ำว

ได ้ทำงบรษัิทฯจะไม่มกีำรคนืเงนิใดใหแ้กท่่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณำ

สอบถำมรำยละเอยีดสถำนทีเ่ขำ้ชมจำกเจำ้หนำ้ทีใ่นชว่งวันเดนิทำงของทำ่นกอ่นช ำระเงนิ 

กำรขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทำง (Revision Fees) 
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 หำกทำ่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทำง สำมำรถท ำไดล้ว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงจรงิ 45 วัน โดยไม่

เสยีค่ำใชจ้่ำย และ 60 วันกอ่นกำรเดนิทำงในชว่งเทศกำลหรอื HIGH SEASON = เทศกำลสงกรำนต ์(5 

เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดอืนตุลำคม (1 - 31 ต.ค. / เทศกำลครสิตม์ำส และเทศกำลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 

ธ.ค.) 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มกัน หำกตอ้งกำรเลือ่นวันเดนิทำงกลับ 

ทำ่นจะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นต่ำงทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ และกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบนิ

เป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิกำรเดนิทำง ถำ้ทำง

บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบนิ

เทำ่นัน้ และหำกทำ่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทำงดังกลำ่ว กรณุำตรวจสอบกบัเจำ้หนำ้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋ว

เครือ่งบนิสำมำรถท ำ REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่ำ่นจะช ำระเงนิคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

กำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ (Mileage Claim ) 

 กำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะของกำรบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สำมำรถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสำยกำรบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซำ่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปร์

แอรไ์ลน์  ขึน้อยู่กับเงือ่นไขกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนินัน้ ๆ ซึง่กำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบำงส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธขิองสำยกำรบนิเทำ่นัน้ 

คำ่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตำมอตัรำทีส่ำยกำรบนิปรับคำ่ธรรมเนยีม ณ วันที ่1 ธันวำคม 2557 กำรเปลีย่นแปลงของสำยกำรบนิใน

ภำยหลัง ถอืเป็นคำ่ทัวรส์ว่นเพิม่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บตำมควำมเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทำ่น 

/ 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ำกัดของหอ้งพัก และกำรวำงรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ

โรงแรม ซึง่มกัมคีวำมแตกตำ่งกนั ซึง่อำจจะท ำใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตำมทีต่อ้งกำร 

 โรงแรมหลำยแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องป รับอำกำศเนื่องจำกอยู่ ในแถบที่ มีอุณหภูมิต ่ ำ 

เครือ่งปรับอำกำศทีม่จีะใหบ้รกิำรในชว่งฤดรูอ้นเทำ่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีำรจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่ำตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่น หรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำด

กะทัดรัด และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจ

มลีักษณะแตกตำ่งกนัดว้ย หำกทำ่นตอ้งกำรควำมสะดวกสบำยและหอ้งใหญ่กว่ำ ท่ำนสำมำรถจ่ำยเพิม่

เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิได ้

สถำนทีเ่ขำ้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
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  กำรจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นกำรก ำหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หำกวันเดนิทำงดังกล่ำวตรงกับวันทีส่ถำนที่

เขำ้ชมนัน้ ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรับจองผำ่นทำง Online โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได ้ทำงบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตำมทีร่ะบไุว ้

ในเอกสำรของสถำนทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่ังกล่ำวได ้แต่หำกมกีำร

ลำ่ชำ้ หรอืเหตหุนึง่เหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่ังกล่ำว

ได ้ทำงบรษัิทฯจะไม่มกีำรคนืเงนิใดใหแ้กท่่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณำ

สอบถำมรำยละเอยีดสถำนทีเ่ขำ้ชมจำกเจำ้หนำ้ทีใ่นชว่งวันเดนิทำงของทำ่นกอ่นช ำระเงนิ 

สมัภำระและคำ่พนักงำนยกสมัภำระ (Porter) 

  ค่ำทัวร์ไดร้วมค่ำขนสัมภำระส ำหรับเขำ้และออกจำกโรงแรม ท่ำนละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หำกท่ำนมี

กระเป๋ำเพิม่เตมิ ท่ำนจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิำรในแต่ละโรงแรม และหำกโรงแรมดังกล่ำวไม่

สำมำรถใหบ้รกิำรในกำรยกกระเป๋ำขึน้ลงได ้ ทำ่นสำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส ำหรับน ้ำหนักของสัมภำระที่ทำงสำยกำรบนิอนุญำตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม 

(ส ำหรับผูโ้ดยสำรชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  กำรเรยีกค่ำระวำงน ้ำหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสำยกำรบนิทีท่ำ่นไมอ่ำจปฏเิสธได ้

 ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระทีท่ำงสำยกำรบนิอนุญำตใหน้ ำขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้ำหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวำมกวำ้ง+ยำว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบำงรำยกำรทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให ้

ต ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภำระ

ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋ำและสมัภำระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนำดใหญ่เกนิ ไมเ่หมำะกับกำรเป็นกระเป๋ำถอืขึน้บนพำหนะกำร

เดนิทำง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นควำมรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของ

ผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูรั้บผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิ

พำณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 

บำท / ทำ่น 

กำรสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสูบบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมี

ขอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งกำรสบูบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจำกสขุภำพของ

คนสว่นรวม 

กำรเดนิทำงเป็นครอบครัว (Family) 
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 หำกทำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตัว ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 

5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำร

เดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

กำรขอวซีำ่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นตอ้งมำ สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง 

ณ ศนูยรั์บค ำรอ้งขอวซีำ่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์อำคำรเดอะเทรนดีช้ัน้ 8 สขุมุวทิซอย 13 แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนำ 

 พำสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอำย ุและมอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอำย ุหำกมพีำสปอรต์เลม่เกำ่ไมว่ำ่จะเคยมวีซีำ่ใน

กลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน ำไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นกำรงำ่ยตอ่กำรอนุมตัวิซีำ่ กรณีทีห่นังสอืเดนิทำงเป็น

เล่มใหม ่(ไมม่หีนำ้วซีำ่และตรำประทับใดๆ ในเล่ม) ใหท้ ำส ำเนำหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ(เล่มกอ่นหนำ้เล่มปัจจุบัน) 

ทกุหนำ้ทีม่วีซีำ่และตรำประทับ และในกรณีทีห่นังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ (เลม่กอ่นหนำ้เลม่ปัจจบุนั) ช ำรดุ/เสยีหำยอยำ่ง

หนัก สญูหำย หรอืถกูขโมย จะตอ้งแนบใบแจง้ควำมทีร่ะบขุอ้เท็จจรงิดังกลำ่วแนบมำในเอกสำรสมคัรวซีำ่ดว้ย 

 รูปถ่ำยสขีนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีำว (ไม่ใชรู่ปขำวด ำและหำ้มสแกน) ควรมอีำยุไมเ่กนิ 6 เดอืนและ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น /ส ำเนำบตัรประชำชน หรอืบตัรขำ้รำชกำร /ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส ำเนำทะเบยีนสมรส, หยำ่ 

/ ส ำเนำสตูบิตัร ในกรณีอำยไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ 

 หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิท (ภำษำอังกฤษ) /สังกัดทีท่่ำนท ำงำนอยู่ตอ้งเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้โดยระบุ

ต ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกับบรษัิทนี้และชว่งเวลำทีข่อลำงำนเพือ่เดนิทำงไป

ทอ่งเทีย่ว หลังจำกนัน้จะกลับมำท ำงำนตำมปกตหิลังครบก ำหนดลำ 

 กรณีทีเ่ป็นเจำ้ของกจิกำร ขอใบทะเบยีนกำรคำ้, ใบทะเบยีนพำณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภำษี และหลักฐำนกำรเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 4-6 เดอืน 

 ส ำเนำสมดุบญัชเีงนิฝำกหรอืสเตทเมน้ทย์อ้นหลัง 4-6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบันไมเ่กนิ 15 วันกอ่นกำรยืน่วี

ซำ่ ควรเลอืกเลม่ทีม่กีำรเขำ้ออกของเงนิสม ่ำเสมอ และมจี ำนวนไมต่ ่ำกว่ำ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นว่ำมฐีำนะกำรเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ ำเนำ ในกรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครัวหำกใชบ้ัญชี

ใดบัญชหีนึ่งในกำรยืน่ขอวีซำ่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่ำใชจ้่ำยในครอบครัวดว้ย ***สถำนทูตไม่รับบัญชกีระแส

รำยวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทำ่น เป็นผูรั้บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงใหก้บัผูเ้ดนิทำงทัง้หมดนอกเหนอืจำกเอกสำรขอ้ 1-6 

แลว้ ทำงบรษัิทจะตอ้งออกจดหมำยอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงควำมรับผดิชอบต่อค่ำใชจ้่ำย และกำรกลับมำท ำงำนของ

ทำ่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทำงและเหตผุลทีจั่ดกำรเดนิทำงนีใ้นจดหมำยดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษำจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจำกสถำบนักำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ตัวจรงิ 

 กรณีทีเ่ด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดนิทำงไปกับบดิำ หรอืมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ ท่ำนทีม่ไิดเ้ดนิทำงไปดว้ยจะตอ้งท ำ

จดหมำยยนิยอม โดยทีบ่ดิำ/มำรดำ ผูไ้ม่ไดเ้ดนิทำงดว้ย จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตใหบุ้ตร

เดนิทำงไปกับอกีท่ำนหนึง่ได ้ณ ทีว่่ำกำรอ ำเภอหรอืเขต โดยมนีำยอ ำเภอ หรอืผูอ้ ำนวยกำรเขตลงลำยมอืชือ่ และ



Page 15 of 17 

 

 

 

ประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถกูตอ้ง 

 กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศเป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถูก

ปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม ่ก็ตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้ 

 หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบรษัิทฯ ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย 

และโปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำก

สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซีำ่

ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

 ทำงสถำนทูตไม่มนีโยบำยในกำรคนืค่ำธรรมเนียมวซีำ่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หำกท่ำนไมผ่่ำนกำรพจิำรณำวซีำ่ไมว่่ำจะเป็น

เหตผุลใดก็ตำม ทำ่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคำ่วซีำ่ได ้

หลังจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง

กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วำ่บรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  

  งนัน้ดัลกูคำ้จะไมย่กเหตุนี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บอ่ยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน และปรมิำณงำนในชว่ง ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถำนฑตูช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดังกลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรณุำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไมป่ฏบิัตติำม

และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ ทำ่น 1 บำทตอ่ลกูคำ้ 500 

7. กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่ำวซีำ่ใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบคุคลไมว่่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์ะเทศออกปร- 

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมคัรใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่ำวซีำ่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคำ้ช ำระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำยหรอืล่ำชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบง่สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด ถอืขึน้เครือ่งและดนิทำงสญูหำยหรอืซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเ หรอื/

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน

สขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


