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1  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน(์EK) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

20.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 

เทีย่วบนิที ่EK373 (20.20-00.35+1) / EK071 (03.20-08.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 17.40 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิเมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส)์ 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง // **ถา้เดนิทางชว่งSummer เวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงกอ่น

จองตั๋วภายในกรณุาเชค็ขอ้มลูกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้** 

 

2  ปารสี-พระราชวงัแวรซ์าย-พพิธิภณัฑล์ฟูว-์พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ-ลอ่งเรอืบาโตมซู 

 

08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลัง

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 

น าท่านเดนิทางสู่กรุงปารสี (Paris) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศฝร่ังเศส ปัจจุบัน

กรงุปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก และดว้ยอทิธพิล

ของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงที่

ส าคัญ  ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก อกีทัง้ยงัเป็นทีจั่ดงานนทิรรศการตา่ง ๆ ซึง่รวมถงึสหประชาชาต ิฯลฯ 

 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัแวรซ์าย(Palace of Versailles) สถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วไปเยอืนมากทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในฝร่ังเศส และมชีือ่เสยีงโดง่ดังทัง้แงม่มุของประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจ

นับวา่เป็นพระราชวังทีห่รหูราอลังการทีส่ดุในโลก ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO 

ภายในมสีิง่ก่อสรา้งชือ่กอ้งโลกอยา่งเชน่ หอ้งกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอปุราหลวง (Royal 

Opera) ทีแ่สนวจิติรงดงาม 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชอ้ปป้ิงหา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่ง

หนึง่ของปารสี ภายในอาคารทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม หา้งนีม้เีอกลักษณ์ทีม่คีวาม

โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มกีารตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม 

ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกส ีมลีวดลายสไตลอ์ารต์นูโว (ผูอ้อกแบบ Art Nouveau) ซึง่

เป็นแนวศลิปะทีน่ยิมกันมากในฝร่ังเศสชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช ้

ลวดลายปูนปั้นและราวระเบียงโคง้ อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็น

หา้งสรรพสนิคา้นีม้ลีกูคา้ทีเ่ป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิารวมกนัอยูเ่ยอะมาก มสีนิคา้ตา่งๆทีท่ันสมยัให ้

เลอืกซือ้ไดอ้ยา่งจใุจ ไมต่กเทรนด ์เรยีกไดว้า่อะไรใหม่ๆ มา Galeries Lafayette นัน้จะมขีายกอ่นหา้งอืน่

เสมอ ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ น ้าหอม มคีรบทกุยีห่อ้  

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่Hotel Mercure Paris La Defense หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (2 คนื) 
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3  ปารสี-มงตม์าตร-์จตัรุสัทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลเิซ-่หา้งปลอดภาษ ีDuty Free-ชอ้ปป้ิงหา้ง 

La Samaritaine 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมกรงุปารสี(Paris) น าทา่นสู ่จตัรุสัทรอคาเดโร (Trocadero) มมุสวยสดุฮติที่

มหีอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลไดจ้ากหลายมมุ ทัง้ววิขัน้บันได

ทอดยาวทีม่หีอไอเฟลอยูด่า้นหลัง แต่เดนิลงบันไดสวยๆ หรอืจะเป็นมมุน ้าพุกับสวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส

ดา้นหนา้ มหีอไอเฟลเป็นฉากหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางผา่นชมถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ(่Champs Elysees) ถนนสายยาวทีม่ชี ือ่เสยีง

ที่สุดของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิง่ใหญ่ของประตูชยั(ARC De 

Triumph) อนุสรณ์สถานทีส่ าคัญของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นประตูชัยทีย่ ิง่ใหญ่เป็นอันดับสอง

ของโลก รวมทัง้ยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก 

โดยเฉพาะรปูแกะสลักลอยทีนั่บเป็นผลงานชัน้ยอดจากศลิปินชัน้เยีย่ม 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของพพิธิภณัฑล์ูฟว(์Louvre Museum) พพิธิภัณฑ์ทางศลิปะที่มี

ชือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจบุนัเป็นสถานทีท่ีจั่ด

แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ เช่น 

ภาพวาดโมนาลซิา่ (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks 

ผลงานอนัโดง่ดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช ี 
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ผ่านชม พพิธิภณัฑอ์อรแ์ซ (Musée d'Orsay หรอื The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที ่3 

ของประเทศ และ เป็นอนัดับที ่10 ของโลก ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าแซน เคยเป็นสถานรีถไฟเกา่มากอ่น แตต่อนนี้

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝร่ังเศสไว ้ภายในมีผลงานศิลปะ

หลากหลายแขนงตัง้โชวไ์วท้ีน่ี ่มากกวา่ 2,000 ชิน้ รวมประตมิากรรมตา่งๆ  

 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษ ีDuty Free เป็นหา้งชือ่ดังใจกลางกรุงปารสีซึง่คุณจะไดพ้บกับ

สนิคา้แบรนดช์ัน้น าตา่งๆ จากทั่วโลก ในราคาทีไ่มแ่พง  

 

น าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้ (La Samaritaine) เป็นหา้งหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

ปารสี ทีน่ี่มเีสน่หข์องอาคารแบบดัง้เดมิ น่ันคอืการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึง่ถอืว่า

เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของหา้งสรรพสนิคา้แห่งนี้ จนไดถู้กขึน้ทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัตศิาสตรใ์นปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส  เป็นหา้งสรรพสนิคา้คอนเซปตส์โตรแ์หง่ใหมท่ี่

เนน้ย ้าถงึเสน่หข์องชมุชนชาวปารสี ไมว่่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศลิปะ รวมแลว้กว่า 600 แบรนด ์

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงแบบจใุจ และมกีารจัดนทิรรศการทีจ่ะสลับหมนุเวยีนใหไ้ดช้มตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่Hotel Mercure Paris La Defense หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (2 คนื) 
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4  เมอืงแม็ส-มหาวหิารแซงตเ์อเตยีนนแ์หง่แม็ส-เทมเปิลเนฟิเดอแม็ส-กรงุลกัเซมเบริก์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแม็ส (Metz) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง 23นาที) อกีหนึ่งเมือง

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศฝร่ังเศสโดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศ

ฝร่ังเศส เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโมแซล (Moselle) และของแควน้ลอแรน (Lorraine) แควน้ทีอ่ยูท่าง

ทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศฝร่ังเศส 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเก็บภาพดา้นหนา้ มหาวหิารแซงตเ์อเตยีนนแ์หง่แม็ส (cathedrale Saint-Etienne) มหา

วหิารเก่าแก่ทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13 ในสไตลก์อธคิ เป็นมหาวหิารทีไ่ดรั้บการยอมรับว่าเป็น

หนึง่ในมหาวหิารทีสู่งทีส่ดุในฝร่ังเศส โดยตัวอาคารมคีวามสงูประมาณ 41.41 เมตร มหาวหิารมคีวาม

โดดเดน่ในเรือ่งหนา้ตา่งกระจกสทีีส่วยงามและใหญเ่ป็นอนัดับตน้ๆของโลก  

 

ผา่นชม เทมเปิลเนฟิเดอแม็ส (Temple Neuf de Metz) โบสถโ์ปรเตสแตนตส์ไตลน์ีโอ-โรมาเนสก ์

(neo-Romanesque) ทีส่รา้งขึน้ในชว่งระหว่างปี 1901 -1905 ตัง้อยูใ่นสวนแห่งความรัก (Garden of 

Love) และไดรั้บการตัง้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร ์ในวันที ่6 มกราคม ปี 1930  

 

เดนิทางสู ่กรุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบริก์ นครรัฐทีม่พีืน้ทีข่นาดเล็กทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของยโุรป น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่แหง่ลกัเซมเบริก์ เมอืงแห่งแกรนดด์ยคุ ผา่นชมสะพาน

สมยัโรมนั โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมส ารดิของแกรนดด์ัชเชส ชารล็์อตต ์ศาลาวา่การเมอืง 

พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยคุ อาคารรฐัสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมยัโรมนั 

ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิง่ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่Mercure Luxembourg off Kirchberg หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว   
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    5  กรงุบสัเซลส-์จตัรุสักรองคป์ราซ-อนสุรณ์อะโตเมีย่ม-เกนต-์แอนตเ์วริป์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูก่รุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม สถานทีต่ัง้ส านักงาน

ใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอืนาโต ้ 

 

น าท่านเดนิชมจตัุรสักรองคป์ราซ (Grand Place) จัตุรัสกลางเมอืงบรัสเซลส ์เป็นศูนยก์ลางดา้น

ประวัตศิาสตร ์สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจ าเมอืงทีไ่ดรั้บการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่

ของทวปียุโรป และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมี

พืน้ทีส่ว่นกลางทีใ่ชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานเทศกาล อเีวน้ท ์ทีพ่บปะสงัสรรคข์องคนในเมอืง น าท่านถ่ายรูปคู่

กบั แมนาคนิพสิ (Manneken Pis) อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืฉ่ีสญัลักษณ์ของกรงุบรัสเซลล ์
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สดุพเิศษ!! หอยแมงภูอ่บไวท ์

น าท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้

โลก “เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาด

ใหญก่วา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่เมอืงเกนต ์(Gent) เป็นเมอืงเล็กทีน่่ารักแหง่เบลเยีย่ม และมคีวามสวยอนัดับ3ของเบลเยีย่ม

ดว้ย  

 

น าทา่นชมเขตเมอืงเกา่ ยา่นจตรุสัใจกลางเมอืงซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโบสถ ์St.Bavo’s Cathedral เป็น

โบสถแ์บบกอธคิทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ และยงัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น มรดกโลก (Unessco) อกีดว้ย  

 

ผา่นชม St.Michielsbrug Bridge สะพานเซนตไ์มเคลิ เป็นสะพานหนิโคง้ เป็นจุดชมววิบรรยากาศ

โดยรอบนีไ้ดอ้ยา่งสวยงาม  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  Hotel Leonardo Hotel Antwerpen หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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 6 แอนตเ์วริป์-รอทเทอรด์าม-กรงุเฮก-อมัสเตอรด์มั  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงทา่ส าคัญทางตอนเหนือของประเทศเบลเยีย่มที่

มขีนาดจ านวนประชากรเยอะเป็นอันดับ 2 รองจากเมอืงหลวง Brussels ซึง่ปัจจุบัน Antwerp ก็ถอืเป็น

เมอืงทอ่งเทีย่วส าคัญแหง่หนึง่ทีส่ามารถเดนิทางจาก Brussels ดว้ยรถไฟภายในเวลาแค่เพยีงไมถ่งึ 40 

นาทเีทา่นัน้ น าทา่นเดนิชมเมอืง ใหท้า่นไดช้มจตัรุสัใจกลางเมอืง Grote Markt ทีม่สีัญลักษณ์อยา่ง

อนุสาวรยี ์Brabo Fountain ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึวรีกรรมอันแสนกลา้หารของ Brabo กัปตันเรอืชาวโรมันที่

สามารถตัดแขนของยักษ์และขวา้งลงแม่น ้าตามต านานของชาวเมอืง ผ่านชม Cathedral of Our 

Lady มหาวหิารขนาดใหญส่ดุตระการตา ณ ใจกลางเมอืง 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงรอทเตอรด์มั (Rotterdam) เป็นเมอืงท่าหลักทีใ่หญ่อันดับสองของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ามาส น าท่าน ชมเมอืงรอทเตอรด์ัม ทีม่ลีักษณะต่างจากเมอืง

อืน่ๆในเนเธอรแ์ลนด ์คอืเป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมยคุใหม่  

 

ผา่นชม บา้นลกูเตา๋ไคกค์มูสู (The Kijk Kubus The Cubic Houses)  กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรง

ลกูเตา๋ 39 หลัง ซึง่ไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยดัพลังงาน  
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แวะถา่ยรปูกบั สะพานขาวอรีาสมสู (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวลิเลมสบ์รูก ์(Williems 

Bridge) 2 ใน 3 สะพานซึง่เชือ่มเมอืงสองฝ่ังทีถ่กูคั่นกลางดว้ยแมน่ ้ามาสเขา้ดว้ยกนั  

 

ถ่ายรูปกับ ศาลาวา่การเมอืงรอทเตอรด์มั (City Hall Of Rotterdam) อาคารซึง่รอดพน้จากการ

โดนถลม่เมอืงโดยกองทัพของฮติเลอรใ์นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรุงเฮก (The Hague) เมอืงใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้

ของรัฐบาลดัตช ์อาคารรัฐสภา ศาลฎกีา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถงึเป็นเมอืงทีป่ระทับของพระราชนิีแห่ง

เนเธอรแ์ลนดอ์กีดว้ย  

 

น าท่านผ่านชม อาคารรฐัสภาสมยัโบราณ (Binnenhof) ทีก่ษัตรยิใ์นอดตีใชเ้ป็นทีว่่าราชการกับขา้

ราชส านัก ภายในเป็นลานกวา้งลอ้มรอบดว้ยอาคาร  ตรงกลางมนี ้าพุสทีองสวยงาม ซึง่เป็นทีป่ระชมุของ

อศัวนิในสมยักอ่น  

 

แลว้น าท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรอืพระราชวงัแหง่สนัตภิาพ (Peace Palace) เป็นทีเ่ก็บรักษา

กฎหมายระหว่างประเทศ (SEAT OF INTERNATIONAL LAW) ทีต่ัง้กองบัญชาการของศาลยตุธิรรม

ระหวา่งประเทศ ศาลอนุญาโตตลุาการถาวร และเนตบิณัฑติยสถานแหง่กรงุเฮกและหอสมดุอนัล ้าคา่  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอมัสเตอรด์มั(Amsterdam) เมอืงทีส่วยงามและโรแมนตกิ เป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ชือ่เมอืงนัน้ก็น ามาจากชือ่แมน่ ้า Amstel รวมกับค าว่า Dam ทีห่มายถงึเขือ่นของ

แมน่ ้า Amstel จงึกลายเป็นชือ่เมอืง Amstelreadamme โดยแต่เดมิอัมสเตอรด์ัมเป็นหมูบ่า้นชาวประมง

เล็กๆรมิคลอง ปัจจบุนัอมัสเตอรด์ัมเป็นศนูยก์ลางทางการเงนิและการคา้เพชรของโลก ทีส่ าคัญไดถู้กขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว (2คนื) 
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 7 อมัสเตอรด์มั-หมูบ่า้นกธีูรน์ (ลอ่งเรอื)-หมูบ่า้นกงัหนัลม-ดมัสแควร-์ยา่น Red Light Street  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ Unseen หมูบ่า้นทีแ่อบซอ่นอยู ่ไมม่รีถ ไมม่ถีนน ไมม่มีลพษิหรอื

ความวุ่นวายใด ๆ มแีต่ล าคลองน ้าใส เรอืพายล านอ้ย ตน้ไมใ้บหญา้ และอากาศบรสิุทธิเ์ป็นดั่งสวรรค์

ส าหรับการพักผอ่นแบบสโลวไ์ลฟ์อยา่งแทจ้รงิ แถมพเิศษ!! ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีูรน์ 

หมู่บา้นกธีูร์นมผีูค้นอาศัยอยู่ราว ๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มฐีานะดี บา้นแต่ละหลังมกีาร

ออกแบบและตกแตง่ใหเ้ป็นกระทอ่มสไตลต์ะวันตกทีแ่สนน่ารัก อบอุน่ มคีลองขนาดเล็กทีม่คีวามยาวกวา่ 

7.5 กโิลเมตร แทรกตัวไปทั่วหมูบ่า้น มสีะพานไมท้รงสวยมากกวา่ 170 สะพานไวเ้ชือ่มระหวา่งบา้นเรอืน

เขา้หากัน ชาวบา้นทีน่ี่ใชเ้รอืเป็นพาหนะในการเดนิทางสัญจรเท่านัน้ มรีา้นอาหารทีต่กแต่งสไตลน่์ารัก

อบอุน่ทีม่อีาหารพืน้เมอืงอรอ่ย ๆ กลิน่ไอดัตช ์(Dutch) แท ้ๆ  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเทีย่วชมธรรมชาตแิบบฮอลแลนดแ์ท ้ๆ ที ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานซคนั (Zaan Schan) ซึง่ม ี

การอนุรักษ์กงัหันลมและบา้นเรอืนดัง้เดมิของฮอลแลนด ์เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้า Zaan ไมไ่กลจาก

ตัวเมอืงอัมสเตอรด์ัม ทีน่ี่เป็นเหมอืนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ทีร่วมความเป็นฮอลแลนดห์ลายอย่างเขา้ไว ้

ดว้ยกนั บา้นไมส้เีขยีวรมิน ้า สวนเล็ก ๆ หนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด ์กงัหันลมเกา่แก ่กังหันลมสวย ๆ แบบ

ดัง้เดมิ โดยกงัหันลมทีน่ีเ่ป็นกงัหันทีย่งัใชง้านได ้ท าหนา้ทีเ่ลือ่ยไม ้บดเม็ดส ีบดพชื น ้ามัน ฯลฯ นับเป็น

เครือ่งจักรกลทีค่ลาสสคิและน่าสนใจมาก ยงัมรีองเทา้อกีทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ให ้

ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วชมบรรยากาศอนัสดชืน่บรสิทุธิท์า่มกลางทุง่หญา้เขยีวขจ ี
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น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั ผ่านชมจตัรุสัดมัสแควร(์Dam Square) ศูนยก์ลางของ

เมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาวา่การเมอืงที่

หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจั่กรพรรดโิปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรอืงอ านาจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะถา่ยรปูดา้นหนา้พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั(Royal Palace of Amsterdam) หรอืทีเ่รยีกใน

ภาษาดัตชว์่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานทีอ่ันงดงามหรูหรา ตัวอาคารไดรั้บการ

ออกแบบอยา่งโออ้่าสะทอ้นถงึอ านาจและความรุ่งเรอืงอย่างขดีสดุในชว่งยุคทองดัตช ์เป็นหนึง่ในสาม

พระราชวังในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

 

ผ่านชมยา่นโคมแดง(Red Light District) แหล่งท่องเทีย่วยามราตรทีีผู่เ้ยอืนเมอืงอัมสเตอรด์ัม มี

รา้นคา้รา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกชมิมากมายตลอดสองฝ่ังเสน้ทาง และยา่นนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ

อาคารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของอมัสเตอรด์ัมนัน้ก็คอื โบสถO์ude Kerk ทีส่รา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่14  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ Hotel Mercure Amsterdam West, Amsterdam หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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8  ลอ่งเรอืหลงัคากระจก-สวนพฤกษชาตเิคอรเ์คนฮอฟ-อมัสเตอรด์มั(สนามบนิ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านลอ่งเรอืหลงัคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สัมผัสชวีติ

ความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 และทัศนียภาพ

ของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนพฤกษชาตเิคอรเ์คนฮอฟ (KEUKENHOF)  ชมสวนดอกทวิลปิ ซึง่บาน

สะพร่ังหลากหลายสสีนัตระการตาทีย่าวนับสบิกโิลเมตร ทีท่า่นจะประทับใจไปอกีนาน ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ 

และถ่ายรูปคู่กับดอก ทวิลปิ ที่ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจกภายในสวนพฤกษชาต ิ

นอกจากนี้ยังมดีอกไมเ้มอืงหนาวแสนสวยงามน่ารัก เชน่ ลลิลี ่ไฮเดรนเยยี ไฮยาซนิน์ฯลฯอสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิกบัเหลา่พฤกษชาตมิากมาย พรอ้มเก็บภาพความประทับใจจนเต็มอิม่  
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ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงอมัสเตอรด์มั เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ  

 

22.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงอัมสเตอร์ดัม กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิที ่

EK150 (22.00-07.45+1) / EK372 (09.30-18.40) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 14.40 

ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

9  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

 

18.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

BKK-CDG 20:20-00:35 

// 03:20-08:00 

AMS-BKK 21:50-06:30 

// 09:40-18:55 

22-30 มนีาคม 66 89,999.- 89,999.- 

25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 

04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 

09:40-18:55 

05-13 เมษายน 66 89,999.- 89,999.- 

25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 

04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 

09:40-18:55 

10-18 เมษายน 66 99,999.- 99,999 

25,000.- 

BKK-CDG 20:20-00:35 

// 03:20-08:00 

AMS-BKK 15:20-23:59 

// 02:50-12:15 

12-20 เมษายน 66 97,999.- 97,999 

25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 

04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 

09:40-18:55 

26 เมษายน-04 พฤษภาคม 

66 
92,999.- 92,999.- 

25,000.- 

BKK-CDG 21:00-00:50 // 27 เมษายน-05 พฤษภาคม 92,999.- 92,999.- 25,000.- 
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04:05-09:25 

AMS-BKK 21:50-06:30 // 

09:40-18:55 

66 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

ส าคญัมาก !! กรุณาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์ูงสุดแกต่วัทา่นเอง หากท่านไดช้ าระเงนิ

แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเงือ่นไขได ้

รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรับเปลีย่นหรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อัน

เนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ หรอืเหตุสดุวสิัย

ตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

** ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ ** 

 เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าใหไ้ฟล์ทบนิล่าชา้หรือมีการ

เปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารอง

เวลาในการจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

**เนื่องจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยุโรปบังคับใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมเีตียงเสรมิ บาง

โรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าวา่เปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกวา่ ส าหรับทา่นทีพ่ักหอ้ง 3 เตยีง

ขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  

2. คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4. คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ   

6. คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วยโุรป Etats Schengen 

7. ค่าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 

บาท ไม่คุม้ครองโรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยว่าเป็นก่อนเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆ เป็นไป

ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมฯ์  

8. คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตัวในตา่งประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

กรมธรรม)์ 

9. น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

10. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 30 กโิลกรมั)  
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกั

รดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

5. คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิ

ขนาดมาตรฐาน 

6. คา่ทปิคนขบัรถ (60 EUR หรอื ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดนิทาง 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 31,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเขา้

บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้  

2. สว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วัน ก่อนการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด (เฉพาะวันหยดุยาวและนักขัตฤกษ์ 

ช าระส่วนทีเ่หลอื 45 วันก่อนการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ที่ก าหนด) เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารอง

คา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมม่เีงือ่นไข 

3) เมื่อท่านช าระเงนิแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้ เพือ่ท าการส ารองทีน่ั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขอ

อนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้สามารถจัดเตรยีมเอกสารในการขอวซีา่ไดท้ันท ี

5. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

6. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ

ยืน่รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ที ่

7. กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นเดนิทาง 30 วันท าการ ทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดกอ่น ตามก าหนด

เงือ่นไขการช าระเงนิ แตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดกต็าม 

ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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8. หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิและ

ผลของวซีา่ของทางไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

9. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 

หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษัิท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง 

ข ัน้ต า่ 10 ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศ แต่มไิดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ

ลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้ กรณุาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจอง

ไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตัว

ออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ หากยกเลกิจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิการ

จอง 

3. การช าระเงนิ หมายถงึ ทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงนิ

เขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะ

ยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเท่า

จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ 

เงือ่นไขการยกเลกิการจองและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

1. ยกเลกิการเดนิทาง 45 วนั คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (ในกรณีวันเดนิทางตรงกับเทศกาลหรอื

หยุดยาว เชน่ สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรอื หักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิ 100% ของคา่ทวัรท์ ีจ่า่ยมาแลว้ หรอื หักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วนั คนืเงนิ 50% ของคา่ทวัรท์ ีจ่า่ยมาแลว้ และหักคา่ธรรมเนยีมทา่น

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

5. หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและ

คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 
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6. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรท์ัง้หมกดหรอืคา่

มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิาร ค่ายืน่วซีา่ และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิเชน่ 

กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ย

การด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิการ

ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายท่องเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตุสดุวสิัยอาทกิารล่าชา้ของสาย

การบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟ

ระเบดิ, แผ่นดนิไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวสิัยต่างๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ทัง้นี้ทาง

บรษัิทจะค านงึถงึ ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งมาจากสาเหตตุา่งๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลทรัพยส์นิของมคี่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกดิการสูญหายของ

ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไม่

สามารถรับผดิชอบทกุกรณี  

6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใช ้

หนังสอื เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรอื เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตัวทา่นเอง  

7. ในกรณีทีพ่าสสปอรต์ของทา่นช ารดุ หรอืมตีราปั้มใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่า

ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้หรอืเกดิจากเอกสารปลอม หรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง

ทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีท่างลูกคา้ใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่

เกดิจากการตัดสนิใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในการบรกิารนัน้ๆ เนื่องจากค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศกอ่นเดนิทางแลว้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ีน่ั่ง

วลิแชร ์หรอืบคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็น

รายกรณี  
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10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิาร

บางรายการหรอืยกเลกิไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

11. เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น

ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรอืผลติภัณฑท์ีม่สีว่นประกอบของพชืชนดิดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมโีทษสงูสดุถงึประหารชวีติ 

13. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะ

ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่ายการบนิ

และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งเป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่ับแต่ระบบของ

สายการบนิน ้นั ๆ เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่สายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันเพิม่เตมิโดยมี

เอกสารยนืยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอน มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9. น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 

7 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่กั 

1. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
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2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

3. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีง ขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/ 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไมต่ดิกัน

หรอือยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพักแบบ 3 ทา่นต่อหอ้ง หรอื หอ้งแบบ 3 เตยีง (Triple) โรงแรมมหีอ้ง Triple เพยีงพอ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยอาจจะมคี่าใชจ้่าย 

ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความ

เหมาะสม  

7. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่ว

อาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่อยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และแต่ละ

หอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศจะมี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไม่มพีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยู่ในเมอืงเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถงึไดท้่านจะตอ้งน า

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตัวทา่นเอง  

การยืน่วซีา่ / การอนมุตัวิซีา่ 

 

1. การอนุมัตวิซีา่เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ เงนิค่าสมัครยืน่วีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่า 

ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่ และคา่บรกิารจากตัวแทนยืน่วซีา่ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ และทาง

สถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 

2.  กรณีทีท่า่นวซีา่ผา่นแตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และค่าบรกิารจากตัวแทนยืน่ใหก้ับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยสถานทูต

เป็นผูเ้รยีกเก็บและทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดนิทางไดห้ากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ 

3. ส าหรับทา่นทีพ่ านักอาศัย ศกึษา หรอื ท างานอยูต่า่งประเทศทา่นจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วซีา่ดว้ยตัวทา่นเอง ณ ประเทศ

ทีท่า่นพ านักอาศัยอยู ่

4. ทา่นทีม่วีซีา่อยูแ่ลว้กรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ด ้

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ ** 

** จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี ้** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


