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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

2 สนามบนิดไูบ-ปารสี-หอไอเฟล-ประตชูยั-ลอ่งเรอืบาโต

มชุ    
× √ √ 

3 พรีะมดิแกว้-พพิธิภัณฑล์ฟูร-์ La Vallee Village Outlet √ √ × 

4 กรงุบรัสเซลส-์อะตอมเมยีม-จัตรุัสกรองปลาซ √ √ √ 

5 รอตเทอรด์าม-บา้นลกูเตา๋-กรงุเฮก-เมอืงอมัสเตอรด์ัม √ √ √ 

6 ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์-อมัสเตอรด์ัม-ลอ่งเรอืหลังคา

กระจก 
√ √ √ 

7 โวเลนดัม-ซานสส์คันส-์สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ-

สนามบนิเมอืงอมัสเตอรด์ัม 
√ √ × 

8 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ - สนามบนิสุวรรณภูม  ิ           (-/-/-)  

 

17.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.20 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่

EK373 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีส่อง ดูไบ – ปารสี – หอไอเฟล – ประตูชยั - ลอ่งเรอืบาโตมุช        (-/L/D) 

 

00.35 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

03.20 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK071 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูม่หานครปารสี  

 เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่

นักทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจบุันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม
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ทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์

และศลิปะ ท าใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

 

 จากนัน้น าถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล  

 สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสีดว้ยความ

สงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889  

 

 จากนัน้น าท่านถ่ายรูป ประตูชยั และผ่านชมทวิทัศน์

ของรา้นคา้บูตคิชัน้น าระดับโลก ที่ตัง้เรียงรายอยู่บน

ถนนฌ็องเชลเิซ ่ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 จาก นั้นน าท่ าน  ล่อง เรือบาโตมุช  (Bateaux 

Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนทีไ่หล

ผ่ านใจกลางกรุ งปา รีส  ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

 

 จากนัน้น าทา่นสู ่Samaritaine  

 หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางเมืองปารีสรมิฝ่ังแม่น ้าแซน ซึง่เปิดใหบ้รกิารมาแลว้กว่า150ปี และไดม้ีการ

ปรับปรงุใหม ่แลว้เสร็จเมือ่ปี 2021 ภายในหา้งฯนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นม มากมายแลว้ยังมภีาพวาด

ศลิปะหลายรปูแบบทีส่วยงามอกีหนึง่แหง่ในกรงุปารสี 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม La Vallee Village Outlet – พรีะมดิแกว้ - พพิธิภณัฑล์ฟูร ์          (B/L/-) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 หลังจากนัน้น าท่านถ่ายรูปหนา้ พรีะมดิแกว้-พพิธิภณัฑล์ูฟร ์ซ ึง่เป็นพพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุเกา่แกท่ีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็น

สถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมาก  

 

 อิสระท่านเลือกซื้อสินคา้แฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (DutyFreeShop) อาทิ เช่น 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงทีร่วมรา้นคา้แบรนดเ์นมดังมากมาย

กว่า 70 รา้น สัมผัสประสบการณ์การชอ้ปป้ิงทีค่รบครันดว้ยสนิคา้ชัน้น าต่าง ๆ มากมาย เชน่ CELINE, 

KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS, DIESEL GIRBAUD, PAUL SMITH, 

BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 

GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ 

 

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย (ทา่นสามารถเลอืกรบัประทานอาหารไดภ้ายใน OUTLET)  

 

 ถงึเวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูป่ารสี และน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Mercure Paris Rojssy Charles De Gaulle หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  กรุงบรสัเซลส ์– อะตอมเมยีม - จตัุรสักรองปลาซ           (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุบรสัเซลส ์ 

 เมอืงหลวงของ เบลเยีย่ม บรัสเซลสเ์ปรยีบเสมอืนพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ อาคารบา้นเรอืนไดรั้บการอนุรักษ์

ไวจ้ากรัฐบาล  

 

 น าทา่นไปถา่ยรปูกบั อะตอมเมยีม (ATOMIUM)  

 หลังจากทีปิ่ดซอ่มแซมดว้ยงบกวา่ 27.5 ลา้นยโูร ก็พรอ้มทีจ่ะรับนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุหนแหง่ ถอืเป็น

สญัลักษณ์ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ ทีนั่กทอ่งเทีย่วจะแวะชมในกรงุบรัสเซลส ์ออกแบบโดย Andre Waterkeyn 

ประกอบดว้ยลกูเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึง่เปรยีบเสมอืนอะตอม จ านวน 9 ลกู แทน 9 จังหวัดในเบล

เยีย่ม 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 จากนัน้น าทา่นสู ่จตัรุสักรองปลาซ  

 จัตุรัสอันงดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของยุโรป ไดร้ับการ

ยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแมแ้ต่อาร์ค

ดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 

แหง่สเปน, วคิเตอร ์ฮโูก และชารล์ส โบเดอแลร ์

สองนักเขยีนชือ่ดังยังกลา่วถงึ  

 

 น าท่านไปชม รูปปั้นแมนเนเกน้พสิ รูปปั้นเจา้หนู

นอ้ยทีโ่ดง่ดัง  

 

 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของเมอืงอาท ิช็อคโกแล็ต เบลเยีย่มผลติช็อคโกแลตก

วา่ 172,000 ตันตอ่ปี และมรีา้นขายช็อคโกแลต กวา่ 2,000 รา้น, ผา้ปักลกูไม ้หรอืลิม้ลองวาฟเฟิลของ

อรอ่ยทีห่าชมิไดไ้มย่าก 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Ramada Brussels Woluwe หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงรอตเทอรด์าม – บา้นลูกเต๋า – กรุงเฮก - เมอืงอมัสเตอรด์มั      (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงรอตเทอรด์าม  

 เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ามาส นับเป็นเมอืงท่าใหญ่ทีสุ่ด

แหง่หนึง่ของโลก ซึง่มคีวามยาวของพืน้ทีเ่ทยีบทา่เรอืยาวถงึ 40 กโิลเมตร รอตเทอรด์ามมลีักษณะตา่ง

จากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ไดร้ับการ

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเป็น "เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม"  
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 น าทา่นถา่ยรูปกบั บา้นลูกเตา๋ไคกค์มูสู (Kijk Kubus 

The Cubic Houses)  

 กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึง่ไดรั้บ

รางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดย

สถาปนกินาม Piet Bloem   

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเฮก ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 เป็นทีต่ัง้ของ ศาลโลก หรอื พระราชวงัแหง่สนัตภิาพ (Peace Palace) ใหท้า่นอสิระถา่ยรปูกบัอาคาร

ทมีสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามมเีอกลักษณ์ และเป็นทีซ่ ึง่ตัดสนิขอ้พพิาทระหวา่งประเทศ  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั  

 เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอัมสเทล 

(Amstel) ซึง่ไดช้ือ่วา่มลี าคลองลดเลีย้วไปรอบเมอืงถงึ 165 คลองดว้ยกัน เมอืงนี้เร ิม่กอ่ตัง้ประมาณ

ครสิตศตวรรษที ่12 ปัจจบุนัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเนเธอรแ์ลนด ์ 

 

 น าทา่นเขา้สูย่า่นใจกลางเมอืงอนัเป็นทีต่ัง้ของ จตัรุสัแดม (Dam Square)  

 เขตยา่นใจกลางเมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมในการมาเดนิเทีย่วชมเมอืง มพีระราชวังหลวงเดมิตัง้อยูใ่จกลาง

จัตรุัส และถนนแหง่ความบนัเทงิหลากหลายรปูแบบกลางกรงุอมัสเตอรด์ัม   

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

   Corendon Village – The Urban หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์ – อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก     (B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นกธีรูน์ (GIETHOORN)  

 หมู่บา้นชวนฝันสุดโรแมนตคิแอบซ่อนอยู่ หมู่บา้นที่ไม่มีรถ 

ไม่มถีนน ไม่มมีลพษิ หรอืความวุ่นวายใดๆ มแีต่ล าคลองน ้า

ใส เรือพายล านอ้ย แทรกตัวไปทั่วหมู่บา้นมีสะพานไมท้รง

สวยเพื่อใชเ้ป็นทางเดนิตดิต่อกันภายในหมู่บา้นกว่า 180 
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สะพาน ชาวบา้นทีน่ีใ้ชเ้รอืเป็นพาหนะในการเดนิทางสญัจรเทา่นัน้  

 

 จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์  

 หมู่บา้นทีม่ผีูค้นอาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ทีม่ฐีานะด ีบา้นแต่ละหลังมกีารออกแบบ 

และตกแต่งใหเ้ป็นกระท่อมสไตลต์ะวันตกทีแ่สนน่ารักอบอุ่น จนท าใหไ้ดร้ับการขนานนามว่าเป็นเวนิช

แหง่เนเธอรแ์ลนด ์(the Venice of the Netherlands) ในปี 1958 ภาพยนตรต์ลกชือ่ดังของ  Bert 

Haanstra อยา่ง Fanfare ไดใ้ชส้ถานทีน่ี้เป็นโลเคชัน่หลักในการถ่ายท า และนัน้ก็เสมอืนกับเป็นการ

เปิดตัวทีท่ าใหห้มูบ่า้นไรถ้นนแหง่นี้ กลายเป็นทีรู่จั้กในวงกวา้ง จนมนัีกทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมมุโลกพลัด

กนัมาเยีย่มชมความสวยงามสดุโรแมนตกิของหมูบ่า้นกยีฮ์รอน (GIETHOORN VILLAGE) แหง่นี้อยา่งไม่

ขาดสาย  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

 

 จาก นั้นน าท่ า น เดินทางกลั บสู่  เมืองอ ัมส เตอร์ด ัม 

(Amsterdam)  

 

 จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก  

 เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมือง ที่จะใหท้่านไดเ้ห็น

บา้นเรอืนแบบชาวดัชตถ์ูกสรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 มี

เอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ทีม่ตีะขออยูช่ัน้บนสดุ

ของอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น เรือนแพที่อยู่ร ิม

คลองทีม่อียูม่ากถงึ 2,500 หลัง  

 

 หลังจากนัน้น าทา่นชม การสาธติการเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีงของโลก อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้หรอืชม

เพชรคณุภาพและราคาไมแ่พง 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

   Corendon Village – The Urban หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด โวเลนดมั – ซานสส์คนัส ์– สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ - สนามบนิ        (B/L/-)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโวเลนดมั  

 เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทีม่คีวามโดด

เดน่ในเรือ่งของทา่เรอืและหมูบ่า้นชาวประมงอันแสนคกึคัก รวมไปถงึลักษณะการแตง่กายในแบบดัง้เดมิ

ของชาวดัตช ์ซึง่แน่นอนว่าปัจจุบันยังคงไดรั้บการอนุรักษ์เอาไวเ้ป็นอย่างด ีใหท้่านไดช้มวถิชีวีติของ

ชาวเมอืงทีย่ังคงมกีารแตง่กายในแบบดัง้เดมิของชาวดัตช ์ 

 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส ์(Zaanse Schans)  

 หมู่บา้นอนุรักษ์กังหันลมเกา่แก ่ทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนือ

ของประเทศ โดยหมูบ่า้นแหง่นี้ถอืว่าเป็นสถานทีท่ีเ่ก็บ

รวบรวมประวัตศิาสตร์ของกังหันลมเอาไวเ้ป็นอย่างด ี

ซึง่จะไดพ้บกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บา้นที่

สรา้งขึน้สไตลบ์า้นไมแ้บบฮอลแลนด ์ 

 สัมผัสบรรยากาศแบบชนบททีส่วยงาม ซึง่ประกอบไป

ดว้ยแมน่ ้า ทุง่หญา้ และการปศสุตัว ์ 

 ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหันลม จัดเป็นหนึง่

สัญลักษณ์ส าคัญของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กังหัน

ของประเทศนีไ้ดม้กีารใชป้ระโยชนเ์ป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะในดา้นการผันน ้า วดิน ้า ระบายน ้าเพือ่เอาดนิใน

ทะเลมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดา้นตา่ง ๆ จากนัน้ชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ีใ่ชใ้ส่

ในชวีติประจ าวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเิซ ่ 

 

 น าทา่นเขา้ชม สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ  

 ตัง้อยูท่ีช่านเมอืงลซิเซซ่ ึง่เป็นแหลง่ปลกูทวิลปิ ทีใ่หญ่

และส าคัญยิง่ของฮอลแลนด ์นับเป็นสวนที่มีชือ่เสยีง

โดง่ดังไปทั่วโลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกวา่ 7 ลา้นตน้ใน

แตล่ะปี รวมทัง้ไมห้ัวอืน่ๆ เชน่ ลลิลี ่แดฟโฟดลิ หรอืนา
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ซสิซัส ไฮยาซนิธ ์ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม ประกอบไป

ดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญม่ทีางเดนิรม่รืน่ บางตอนก็มงีานประตมิากรรมประดับสวนอยูเ่ป็นระยะ มสีระน ้าและน ้า

พุ มศีาลาจัดแสดงกจิกรรมต่างๆ เกีย่วกับดอกไมม้ากมายมกีารจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม ้

ดอกไมใ้บ รวมทัง้คอฟฟ่ีช็อปและรา้นขายอาหาร เปิดใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถงึ

กลางเดอืนพฤษภาคมของทกุปี  

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

 

21.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่

EK150 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิดไูบ – กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ         (-/-/-)  

 

06.30 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

ทางบรษัิทจะด าเนนิการจัดการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวันอาทติย ์
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เดอืน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

มนีาคม 2566 22-29 ม.ีค. 75,900 12,000 

เมษายน 2566 

4-11 เม.ย. 79,900 12,000 

11-18 / 12-19 เม.ย. 

(สงกรานต)์ 

25 เม.ย.-2 พ.ค. (วนัแรงงาน) 

26 เม.ย.-3 พ.ค. (วนัแรงงาน) 

29 เม.ย.-6 พ.ค. (วนัแรงงาน) 

85,900 12,000 

ราคาส าหรบัเด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมใ่ชเ้ตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร ์

กรณีจอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทีร่วมในรายการทวัร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

 โรงแรมทีพั่กระดับ 4 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่ธรรมเนยีมเนยีมในการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 
 คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการการเดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศ บรกิารน าเทีย่วตามรายการการทอ่งเทีย่ว 
 หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะเดนิทางจากประเทศไทย ดแูลและใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกนัภัย) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 คา่ประกนัสขุภาพ (covid-19) เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารทีไ่มร่วมในรายการทวัร ์

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดนิทางที่นอกเหนือจาก

รายการทัวร ์คา่มนิบิาร ์คา่บรกิารซกัรดี หรอื คา่เกดิความเสยีหายตา่งๆภายในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่สว่นเกนิของน ้าหนักกระเป๋า สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก./ทา่น 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (2 ยโูรx 6 วัน = 12 ยโูร ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 
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โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เมือ่ทา่นท าการช าระมดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว ้

 

เง ือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมัดจ าทา่นละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุ

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับในโปรแกรมการเดนิทาง 

2. ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นวันเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมม่กีารช าระเขา้มาถอืว่าทา่น

สละสทิธิใ์นการเดนิทาง และไมส่ามารถขอเงนิคนืได ้(กรณียังไมท่ราบผลวซีา่ ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีก่ าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆในการเดนิทางเพือ่มา

ท าการยืน่วซีา่ หรอืในวันเดนิทางไป-กลับจากสนามบนิ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ

หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิและการคนืเงนิ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนียมทา่น

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง คนืมดัจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ธรรมเนียมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัรท์ ีต่ามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

6. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่

วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการ

เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว 

ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น และยนิดคีนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด (ในกรณีทีม่กีารยืน่วซีา่ และทา่นไดรั้บการอนุมัตวิซีา่แลว้ ทาง
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บรษัิทขอเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ และทา่นสามารถน าวซีา่นี้ไปใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ยังไม่

หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสทิธิใ์นการไม่ใชบ้รกิารใดๆ ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

3. ตั๋วเครือ่งบนิทีจั่ดไวต้ามโปรแกรมทัวร ์เป็นตั๋วแบบหมูค่ณะ ซึง่จะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีทีท่า่น

ตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผู ้

เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้

ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 

4. การพจิารณาผลวซีา่ เป็นอ านาจการตัดสนิใจของสถานทูตเท่านัน้ ทางบรษัิทเป็นเพียงผูใ้หบ้รกิารและอ านวย

ความสะดวกในยืน่วซีา่เทา่นัน้ และหากทา่นถกูปฏเิสรธวซีา่ ทางสถานทตูมสีทิธิท์ีจ่ะไมแ่จง้เหตผุลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพั่กสว่นใหญใ่นยโุรปไมม่เีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคมุความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจาก

สภาพภมูอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 

เตยีง และเตยีงเสรมิหรอื SOFA BED ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. เมือ่ทา่นไดม้กีารช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะโดยตรงกบับรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ตา่งๆทีท่างบรษัิทฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

ระหวา่งการพจิารณาวซีา่ไมส่ามารถขอพาสปอรต์คนืกอ่นก าหนด 

ระยะเวลาในการยืน่ : 15 วนัท าการ (อาจจะชา้หรอืเร็วกวา่น ัน้ ข ึน้อยูก่บัศนุยร์บัยืน่วซีา่และสถานทตู) 

วนัยืน่เอกสาร : ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืและยืน่เอกสารดว้ยตวัเอง (จะมเีจา้หนา้คอยชว่ยอ านวยความ

สะดวกในการนดัหมายและจดัเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่) 

 

1. PASSPORT ทีย่ังไมห่มดอายแุละมอีายุเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับในโปรแกรมการ

เดนิทาง  

2. เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนี ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพรอ้มหรอืแนบเป็น 

Vaccine Passport 

3. รปูถา่ยส ีจ านวน 2 รูป พืน้หลังสขีาว (ขนาดตามรูปตัวอยา่ง) ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน

และไม่เคยใชใ้นการยืน่วซีา่มากอ่นหนา้นี้ สถานทูตจะเขม้งวดในเรือ่งของรูปถ่าย 

จะตอ้งเห็นหนา้ ใบหูและดวงตาชัดเจน หา้มใสเ่ครือ่งประดับ คอนแทคเลนส ์ในการ

ถา่ยรปู  
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4. ส าเนาเอกสารตา่งๆ ทะเบยีนบา้น / บัตรประชาชน / สตูบิัตร (ส าหรับเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) / ทะเบยีนสมรส 

ทะเบยีนหยา่ และ ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

5. ใบรบัรองการท างาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบรษัิทที่ท่านท างานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชือ่-

นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอรต์ และใบรับรองจะตอ้งออกมาไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ 

ในกรณีทีท่ างานอสิระ เตรียมจดหมายชีแ้จงการท างานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชือ่ตัวเอง 

ลักษณะงานทีท่ า รายไดต้อ่เดอืน และลงชือ่ตัวเอง 

ในกรณีเป็นเจา้ของธุรกจิ เตรียมหนังสอืรับรองบรษัิท (DBD) พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบยีน

การคา้ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนกัเร ียน นกัศกึษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจาก

สถาบนัการศกึษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ 

6. หลกัฐานทางการเงนิ อพัเดต 15 วัน กอ่นวันยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน ควรมเีงนิหมนุเวยีนอยูเ่ป็นประจ าและมเีงนิคงเหลอือยา่งนอ้ย 6 หลัก เพือ่ความ

เหมาะสมในการเดนิทางและการพจิารณาวซีา่ 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ทีร่ะบุชือ่ผูเ้ดนิทางตรงตามหนา้พาสสปอรต์ สถานฑูตไมร่บั

พจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 

7. การรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูเ้ดนิทาง SPONSOR ผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่ายใหก้ันตอ้งมคีวามสัมพันธก์ัน เชน่ พ่อ

ออกเงนิลูก สามอีอกเงนิใหภ้รรยา พรอ้มเขยีนจดหมายรับรองค่าใชจ้่าย SPONSOR LETTER (รายละเอยีด

เพิม่เตมิสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ที)่ 

8. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที่

บดิา, มารดา และบตุรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ 

ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตรารับรองจากทาง

ราชการอยา่งถกูตอ้ง และในวันนัดหมายยืน่วซีา่ ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นตเ์อกสารดว้ยกนัทัง้คู ่ณ ศนูยรั์บยืน่วซีา่ 

9. ใบกรอกขอ้มลูผูข้อวซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์ดา้นลา่งใหค้รบถว้นและตรงตามความจรงิ เพราะขอ้มลูทีท่า่น
ไดใ้หม้า จะถกูบนัทกึลงในใบสมัครยืน่วซีา่และมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ 

10. การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท/ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถ

ด าเนนิการขัน้ตอนการจองควิและยืน่วซีา่ได ้

11. รายละเอยีดดา้นบนท ัง้หมดเป็นเพยีงเอกสารเบือ้งตน้ บางทา่นอาจถกูการเรยีกขอเอกสารเพิม่

หรอืแปลเอกสารในบางขอ้ เพือ่ความถูกตอ้งในการเตรยีมเอกสารสามารถตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ที่

ของบรษิทัฯได ้

12. ในชว่งการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 อาจจะมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืข ัน้ตอนการ

ยืน่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทางเจา้หนา้ทีอ่าจจะมกีารอพัเดตขอ้มลูใหท้ราบอกีคร ัง้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


