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ก ำหนดกำรเดนิทำง :  ราคาทัวรร์วมทกุอยา่ง ยกเวน้คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัและคา่ใชจ้า่ยโควดิทัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศตามรายการทัวร ์   
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วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

 

22.00 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)   

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ั่งขึน้เครือ่ง 

 

วนัทีส่อง  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ- ดไูบ - ปำรสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมอืง  

 

01.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปารสี (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK385/EK073  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ : 04.55-08.20 *.*.*. 

13.30 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุปารสี (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 

บา่ย  น าทา่นชมความยิง่ใหญข่อง ประตชูยั สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิดจ่กัรพรรดนิโปเลยีน  

   

  ผา่นชมบรเิวณลาน จตัรัุสคองคอรท์ สถานทีซ่ ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมา

เรยีองัตวัเนต พระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตัวเนต ... 

 

  ชมจัตรัุสทรอคาเดโร  ชมและถา่ยภาพหอไอเฟิล ... 

 

 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูหอยเอสคาโกร ์+ สเต็ก + ไวน ์+ ของหวาน 

ทีพ่ัก  MERCURE PARIS หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ำม  ปำรสี - พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์- ชมเมอืง - ชอ้ปป้ิง - ลอ่งเรอื   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   

 น าทา่น เขา้ชมพระราชวังแวรซ์ายส ์(เขา้แบบ VIP มไีกดพ์ระราชวังบรรยาย) สมัผัสความยิง่ใหญอ่ลังการ

ของพระราชวังทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่ใหญโ่ตมโหฬารและสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่ไดรั้บการตกแตง่ไว ้

อยา่งหรหูราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่งๆ ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตกแตง่ประดับประดาดว้ย

ภาพเขยีนตา่งๆและเฟอรน์เิจอรช์ัน้ด ีอาทเิชน่ หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนิ,ี 

หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรือ่งราวและความเป็นมาใน

อดตีอนัยิง่ใหญข่องพระราชวังแหง่นี ้

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย  น าทา่น ถา่ยรปูดา้นหนา้กบัพพิธิภณัฑล์ฟูว ์หรอื อดตีพระราชวังลฟูว.์... 

 

  อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY ในราคาถกู อาทเิชน่ น ้าหอม, ครมี, เครือ่งส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เข็มขดั 

ฯลฯ 
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  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่ าคญัคูบ่า้นคูเ่มอืงรมิสองฝ่ังแมน่ ้า

แซน ผา่นชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเกา่แก ่สรา้งขึน้ตามสไตลข์องศลิปะเรอเนสซองส ์

ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ดแูลเป็นอยา่งด ีตลอดทางทา่นจะไดค้วามประทับใจกบัความสวยงามของ

ทัศนยีภาพทีร่ว่มกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชือ่วา่เป็นนครทีม่คีวามงดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก (ในกรณี

ทีน่ ้าในแมน่ ้าแซนขึน้สงูกวา่ปกตหิรอืมเีหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ การนัดหยดุงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแมน่ ้า

แซนอาจจะไมส่ามารถด าเนนิการได)้ 

  

   

 

...อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชี ือ่เสยีง ณ หา้งแกลอรีล่าฟาแยส อาทเิชน่ หลยุส,์ พราดา้, กชุชี,่ 

ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, น ้าหอม, เครือ่งส าอาง ฯลฯ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถกู อาทเิชน่ 

น ้าหอม, ครมี, เครือ่งส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เข็มขดั ฯลฯ 

 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่ัก  MERCURE PARIS หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ปำรสี - TGV - ดจีอง - ลเูซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  

 น าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศฝร่ังเศสมุง่หนา้สู ่เมอืงดจีอง (DIJON) ประเทศฝร่ังเศส (314 

กม.) เมอืงหลวงแหง่แควน้เบอรก์นัด ี *.*.*. โดยรถไฟดว่น TGV *.*.*. 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (LUCERNE) (352 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์

 

ค ่า  รับปะทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่ัก  LUCERNE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ำ้  ลเูซริน ์- แองเกลิเบริก์ - ยอดเขำทติลติ - ลเูซริน์  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (ENGELBERG) (37 กม.) …น าทา่นน่ังกระเชา้เพือ่เดนิทางขึน้

สู ่ยอดเขาทติลสิ  (MOUNT TITLIS) ยอดเขาทีม่คีวามสงู จากระดับน ้าทะเลถงึ 3,020 เมตร ..อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลน่หมิะ  บนยอดเขา ไกลสดุหสูดุตา ... 

 

  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา 

 

บา่ย  น าทา่นลงสูย่อดเขาเพือ่เดนิทางกลับสู ่เมอืงลเูซริน์ (LUCERNE)... 

 

  น าทา่นถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีส์งิโตหนิสญัญาลักษณ์ของทหารสวสิ และถา่ยรปูกบัสะพานไมโ้บราณคาเปล

และทะเลสาบลเูซริน์ 

 

  ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้สวสิฯอาทเิชน่ นาฬกิาแบรนดเ์นมชือ่ดังมดีพับ, ชอ็คโกแลตฯลฯ

และเดนิเลน่ถา่ยภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูสวสิฟองดรู ์ หม ูไก ่+ สเต็ก + ไวน ์+ ของหวาน 

ทีพ่ัก  LUCERNE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  ลเูซริน์ - ไฮเดลเบริก์ - โคโลญจน ์(เยอรมน)ี 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (HELDELBERG) (337 กม.) เมอืงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ ตัง้อยูใ่น

รัฐบาเดน-เวริท์เทมแบรก์ บรเิวณฝ่ังแมน่ ้าเน็กคาร ์ซึง่เป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมน ี

โดยทีเ่มอืงหลวงของรัฐนีค้อืเมอืงสตุด๊การท์ เมอืงไฮเดลเบริก์มคีวามน่าสนใจมากทัง้ประวัตศิาสตรข์อง

เมอืง อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงมรดกโลก ซึง่ในอดตีเมอืงแหง่นีเ้คยเป้นศนูยก์ลางการศกึษาทีส่ าคญัของ

เยอรมนั เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรกของเยอรมนั ดว้ยความ

สวยงามของเมอืงนีท้ าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วนับลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแหง่นี้…. 

 

  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  *พเิศษเมนูขาหมเูยอรมนั* 

 

บา่ย  น าทา่น ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบริก์ ซึง่สรา้งอยูบ่นเชวิเขาเหนอืแมน่ ้าเน็กคาร ์สามารถมองเห็น

ววิทวิทศันข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ ตัวปราสาทสรา้งดว้ยหนิทราบสแีดงซึง่มอีายกุวา่ 900 ปี… 

  

ออกเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญจน ์(KOLN) (250 กม.) เมอืงทีเ่คยถกูท าลายอยา่งราบคาบตอนสงครามโลก

ครัง้ที ่2 ....  
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น าทา่น ชมมหาวหิารแหง่ โคโลญจน ์ (มรดกโลก) (UNESCO WORLD HERITAGE 1996) สญัลักษณ์

แหง่เมอืงโคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธกิดังเดมิขนานแท ้ทีม่คีวามสงูถงึ 157.38 เมตรสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี   

 

จากนัน้ทา่นสามารถเดนิเทีย่วชมเขตเมอืงเกา่โคโลญจน ์พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง, ของทีร่ะลกึ 

น ้าหอมโคโลญจน4์711 ตลอดจนสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงันานาชนดิบนถนน WALKING STREET รอบ

มหาวหิาร 

 

  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  KOLN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  โคโลญจน ์ - หมูบ่ำ้นกธีูรน์ - อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

   น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีรูน์ (GIETHOORN  VILLAGE) (257 กม.) เยอืนเวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์

หมูบ่า้นเล็กๆน่ารักทีไ่มม่ถีนนแมแ้ตส่ายเดยีวในหมูบ่า้น เป็นหมูบ่า้น UNSEEN ในเนเธอรแ์ลนด ์

 

   

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย จากนัน้เดนิทางสู ่กรงุอมัสเตอรด์ัม  (AMSTERDAM)  (117 กม.) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอมัสเทล (AMSTEL) เริม่กอ่ตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญ

แหง่หนึง่ของทวปียโุรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที1่7 ซึง่เป็นชว่งยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์

 

  

  

 จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงทีด่ามสแควร ์ชมเมอืงอมัสเตอรด์มัประกอบไปดว้ย จตรัุสดัมสแควร ์(DAM 

SQUARE) อนุสาวรยีแ์หง่เสรภีาพ (NATIONAL MONUMENT)..อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  AMSTERDAM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด  อมัสเตอรด์มั - หมูบ่ำ้นกงัหนัลม - ลอ่งเรอืกระจก - โรงงำนเจยีรนยัเพชร - อมัสเตอรด์มั 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

  น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหันลม (ZAANSE SCHANS) หมูบ่า้นอนุรักษ์วัฒนธรรมเกา่แกแ่ละวถิชีวีติ

ของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มัยกอ่นทีม่กีลิน่อายหรอืสญัลักษณ์ของความเป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ยา่ง

ครบถว้น อดตีในหมูบ่า้นนีม้กีงัหันลมกวา่ 800 ตัว ... ยงัมโีรงสาธติวธิกีารท าชสี และท ารองเทา้ไมใ้ห ้

ทา่นไดเ้ขา้ชม อสิระใหท้า่นเทีย่วชมหมูบ่า้นน่ารักแหง่นี…้. 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง  ณ  ภตัตาคาร 

 

  จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืกระจกชมกรงุอมัสเตอรด์ัม ซึง่ตลอดเวลาหลายรอ้ยปีทีผ่า่นมาคลองเป็นเสน้ทาง

คมนาคมทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงนี ้และอมัสเตอรด์มัก็มคีลองจ านวนมากทีส่ดุในโลกดว้ยและมสีะพาน

ขา้มคลอง 600 สะพาน สถานทีส่ าคัญน่าชมทีส่ดุของอมัสเตอรด์ัมเกอืบทัง้หมดจะอยูร่มิคลองรวมทัง้

คฤหาสนบ์า้นชอ่งของคหบดเีกา่แกด่ว้ย แมก้ระทั่งตลาดดอกไมส้ดของเมอืงหลวงแหง่นีก้็ยงัอยูร่มิคลอง 

 

   

   

  จากนัน้น าทา่น แวะชมโรงงานเจยีรนัยเพชรและอญัมณี ซึง่เป็นงานฝีมอืลอืชือ่ของเนเธอรแ์ลนดม์านาน

พรอ้มกนันัน้ทา่นจะมโีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงานอกีดว้ย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก  AMSTREDAM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่กำ้  อมัสเตอรด์มั - ดไูบ - ประเทศไทย 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  ..น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย 

15.20 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK148/EK384 

        *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ 23.59-03.05 *.*.*. 

วนัทีส่บิ  ประเทศไทย 

 

12.05 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวัสด ี

 

หมำยเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อ ั             

วนัทีเ่ดนิทำง ผูใ้หญ ่

เด็กต ำ่กวำ่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่ 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

28 ม.ค. – 6 ก.พ. / 4-13 ก.พ. / 11-20 ก.พ. 

25 ก.พ. – 6 ม.ีค. / 4-13 ม.ีค. / 11-20 ม.ีค.  

18-27 ม.ีค. / 25 ม.ีค. – 3 เม.ย. 

93,900.- 

25,900.- 

8-17 เม.ย. / 9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.   

11-20 เม.ย. 
103,900.- 

1-10 เม.ย. / 15-24 เม.ย. / 22 เม.ย.- 1 พ.ค. 

29 เม.ย.– 7 พ.ค. 

93,900.- 

3-12 ม.ิย. / 19-28 ม.ิย. 

8-17 ก.ค. / 22-31 ก.ค. / 7-16 ส.ค. / 12-21 ส.ค. 

4-13 ก.ย. / 9-18 ก.ย. / 25 ก.ย.-4 ต.ค. 

9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค. / 23 ต.ค.-1 พ.ย. 

6-15 พ.ย. / 20-29 พ.ย. 

2-11 ธ.ค. / 8-17 ธ.ค. 
103,900.- 

25 ธ.ค.-3 ม.ค. / 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 

*ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบนิมกีำร ข ึน้รำคำของภำษนี ำ้มนัและ/

หรอืภำษปีระกนัภยักำรเดนิทำงและ คำ่ยืน่วซีำ่* 
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อตัรำนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

8. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง  

9. คา่วซีา่เชงเกน้ 

10. คา่ทปิ 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนัก

เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

7. คา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง  

9. คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เกีย่วกบัโควดิ 

***รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่นตำม

ควำมเหมำะสม*** 

**กรณุำอำ่นเงือ่นไขและหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท์ ีท่ำ่นไดร้บัถอืเป็นสญัญำกำร

เดนิทำงระหวำ่งบรษิทัและลกูคำ้** 

เงือ่นไขกำรจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 31,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
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ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมผ่า่นการ

อนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็คา่มดัจ าเต็มจ านวนทกุกรณี 

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทัวร ์ 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดั

จ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตาม

เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของ

สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่

แลว้  

หมำยเหต ุ

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ

จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มดัจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิท 

หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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 กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( 

ผูใ้หญ ่) และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้าง

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของสถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท

ฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่น 

ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี ้

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยั

ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอื

ถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่น

ใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
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จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวร์

นัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละ

ช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอักคราช

ฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) 

ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ 

มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 
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โปรดทรำบ 

 

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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


