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06.30 น. พร้อมกนัท ี สายการบินเอมิเรตต์ Emirate Airline 

(EK) โดยมเีจา้หน้าทอํีานวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิใหแ้ก่ทุกท่าน 

 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเทียวบินที EK 375  (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

13.00 น. เดนิทางถงึ  (เพอืรอเปลยีนเครอืง) 

14.45 น. ออกเดนิทางสู่ โดยเทียวบินที EK149 

20.00 น. เดินทางถงึเดนิทางถงึ  (เวลาท้องถินชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชวัโมง) ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู • สนามบินนานาชาติดไูบ • สนามบินสคิปโฮลอมัสเตอรด์มั   

                 (-/-/-) 
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(โรงแรมทนํีาเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบอืงต้นเท่านัน  ชอืโรงแรมทที่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 

วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนทพีกั ไปพกัเมอืงใกล้เคยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

นําท่าน  ลดัเลยีวเขา้ตามลําคลองสมัผสัชวีติความเป็นอยู่ รวมทงัสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนั

งดงามสบืทอดมาตงัแต่สมยัศตวรรษท ี17 และทศันียภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอย่างมเีอกลกัษณ์ 

 

นําท่านเขา้ชม ทมีชีอืเสยีงท่านจะไดส้มัผสัและเรยีนรูพ้นืฐานใน

การดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนันันยงัไดม้โีอกาสเลอืกซอืเพชรเมด็งามในราคาโรงงานและท่าน

สามารถเลอืกชมสนิคา้อนื อย่างนาฬกิายหีอ้ดงัมากมาย อาท ิเช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, PIAGET, 

วนัทีสอง ล่องเรือหลงัคากระจก • สถาบนัสอนการเจียระไนเพชร • จตุัรสัดัมสแควร์ • เมืองรอตเตอร์ดัม • บ้านทรง

ลูกบาศก ์• กรงุบรสัเซลส ์• อนุสรณ์อะโตเมยีม • เมเนเก้นพีส        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



 
 
 
BT-EUR87_EK 

LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึ งนาฬิก าแฟชันอย่ า ง  GUCCI, 

DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER จากนัน

นําท่านเดินเทียวชมและเลือกซือสินค้าทบีริเวณ  ศูนย์กลางของเมืองทมีอีนุสรณ์

สงครามเพอืรําลกึถงึทหารทเีสยีชวีติในสงครามโลกครงัท ี2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทหีลุยส ์โบนาปาร์ตเคยใชเ้ป็น

พระราชวังหลวงในช่วงทีจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรังเศสเรืองอํานาจ อิสระท่านเลือกซือสินค้าแบรนด์เนม ณ 

หา้งสรรพสนิคา้ใจกลางจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ตามอธัยาศยั 

 

 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองใหญ่อันดับสองของ

เนเธอร์แลนด์ เป็นเมอืงท่าทใีหญ่ทสุีดในยุโรป เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ การขนส่งโลจสิติกส์ อีกทงัยงัเป็นแหล่ง

สถาปัตยกรรมสมยัใหม่มากมาย 
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นําท่านชม  สถานทที่องเทยีวทโีดดเด่นและสวยงามสะดุดตา ทตีงัโดดเด่นอยู่ที

บริเวณ Oude Haven ซึงเคยโดนระเบิดในสงครามโลกครงัท ี  ปี ค.ศ.  สถาปนิก Piet Blom ผู้ออกแบบได้

ปรบัปรุงพนืทบีรเิวณนีให้กลายเป็นโครงการทพีกัอาศยัขนาด  ยูนิต ออกแบบใหแ้ต่ละยูนิตเป็นตวัแทนของต้นไม ้

และเมอืมารวมกนัทงัโครงการกเ็ปรยีบเสมอืนป่าทงัผนื 
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นําท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ .  ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยยีม เมือง

เก่าแก่ทมีคีวามสําคญัทางประวตัศิาสตร์เตม็ไปด้วยสถาปัตยกรรม และวฒันธรรมความหลากหลาย และยงัเป็นสถาน

ทตีังศูนย์กลางการดําเนินงานของสหภาพยุโรป (EU) นําท่านชมและถ่ายรูปเป็นทีระลึกกับ 

 ซึงเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสนิค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมอืปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขนึโดยจําลอง 1.65 

แสนลา้นเท่า 

 

นําท่านถ่ายรูปกบั  ซึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลงัยืนแอ่นตัว

ปัสสาวะอย่างน่ารกั เมเนเก้นพสีผูส้รา้งประวตัศิาสตร์และตํานานพนืเมอืงของชาวเบลเยยีมซงึมกีารเล่าขาน

กนัมาหลากหลายตํานาน เช่น มเีดก็ชายชอืจูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบิดกําลงัติดไฟ จงึปัสสาวะรดเพอื

ดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึทํารูปแกะสลกันี เพอืระลกึถงึความกล้าหาญ 

 จุดเด่นของรูปปันเมเนเก้นพีส คือแต่ละวนั หนูน้อยคนนีก็จะแต่งตวัไม่เหมือนกนั 

บางทีเป็นชุดประจาํชาติของประเทศต่างๆ บางทีเป็นชุดเทศกาลนันๆ ต้องมาลุ้นกนัวนัทีเดินทางว่า

จะได้รปูกบัหนูน้อยในชุดไหนกนั !!!!!! 
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มี

(โรงแรมทนํีาเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบอืงต้นเท่านัน  ชอืโรงแรมทที่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 

วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนทพีกั ไปพกัเมอืงใกล้เคยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่  (ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.) เมอืงท่าขนาดใหญ่ทางทศิตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศเบลเยยีม เมอืงท่องเทยีวทไีดร้บัการขนานนามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ (Venice of the North) เพราะ

เคยเป็นเมืองท่าและความสําคญัทางด้านศลิปะ ยุคจติรกรรมเนเธอร์แลนด์เฟืองฟูตอนต้น และได้รบัการประกาศกบั

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.  

 

นําท่านชมเมอืงย่านเมอืงเก่า  เป็นพนืทเีก่าเเก่ของใจกลางเมอืงมอีาคารเก่าเเก่อยู่รายลอ้ม มี

ทงัวงัเก่าของเมอืงบรูจส ์รวมถงึ  เป็นส่วนทเีก่าแก่ทสุีดแห่งหนึงของใจกลางเมอืง บรเิวณวงั

เก่าสไตล์กอธคิซงึกลายเป็นศาลาว่าการของเมอืงในปัจจุบนั ชม 

 โบสถ์โรมนัคาทอลกิ เป็นทเีกบ็พระโลหติศกัดสิทิธขิองพระเยซู ซงึในทุกปีจะมกีารแห่พระธาตุในวนัทพีระเยซู

เสดจ็ขนึสู่สรวงสวรรคแ์ละเป็น  ในสถานททีไีดร้บัการประกาศเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก 

วนัทีสาม เมืองบรจูส ์• จตุัรสัมารก์ • จตุัรสัเบิรก์ • โบสถพ์ระโลหิตศกัดิสิทธิ • เมืองเกนต ์• จตุัรสักรองดป์ลาสต ์

                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี เมืองใหญ่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

ประเทศทใีนยุคกลางได้ชอืว่ารํารวยและใหญ่ทีสุดในยุโรปเหนือ เมืองทมีีเอกลกัษณ์ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ทีมี

เอกลกัษณ์ 

 

นําท่านชม  ทสีูงตระหงา่นถงึ  เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ทดีา้นล่าง

นันเป็น  ทมีมีาตงัแต่ทศวรรษท ี  และไดร้บัเกยีรตเิป็นมรดกโลกจาก UNESCO นําท่าน

เดนิเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนเก่าแก่ของเมอืงเกนท์ เป็นจุดชมววิทสีวยทสุีดในเมอืง

เป็นอาคารเก่าแก่ตงัแต่สมยัยุคกลางเรยีงรายอยู่สองฝังถนน 
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 จากนันนําท่านเดนิทางกลบั  (ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี จากนัน เขา้สู่จตัุรสักลางเมอืง 

 ทมีชีอืเสยีงกล่าวขานกันว่าเป็นจตัุรสัทสีวยทสุีดแห่งหนึงในยุโรป ชมศาลาว่า

การเมอืงและอาคารทสีวยงามโดยรอบจตุัรสั นอกเหนือจากนันยงัมสีนิค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของทรีะลกึ แบรนด์เนม 

ขนม สนิคา้แฮนเมด และอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกสรร



 
 
 
BT-EUR87_EK 

 

(โรงแรมทนํีาเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบอืงตน้เท่านัน  ชอื

โรงแรมทที่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนทพีกั 

ไปพกัเมอืงใกล้เคยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

นําท่านเดนิทางสู่  (ใชเ้วลาประมาณ .  ชม.) เป็นหนึงในประเทศทเีลก็ทสุีดใน

โลก นําท่านชม ย่านเมอืงเก่าลกัเซมเบริก์ และมหาวหิารน็อทร ์ดาม (The Old Quarter of Luxembourg City and Notre 

Dame Cathedral) ผ่านชมสะพานสมยัโรมนั โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสําริดของแกรนด์ดชัเชส ชาร์ล็อตต์ 

ศ า ล า ว่ า ก า ร เ มื อ ง 

พระราชวงัทปีระทบัของแก

รนด์ดยุค อาคารรัฐสภา 

โบสถ์ เซนต์ไมเคิล  และ

ป้อมปราการสมยัโรมนั ชม

วิ ว ทิ ว ทัศ น์ ขอ ง เมือ งที

บ้านเรอืนตงัเรยีงรายอยู่ใน

แนวหุบเขาดสูวยงามยงิ 

 

วนัทีสี ลกัเซมเบิรก์ • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • ทีว่าการเมืองโคโลญ • โบสถ์เซนต์มารติ์

นคริสตจกัร • สะพานโฮเอินซอลเลิรน์           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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จากนันนําท่านเดนิทางสู่ (ใชเ้วลาประมาณ .  ชม.) เมอืงสําคญัรมิแม่นําไรน์ เป็นหนึงใน

เมอืงทเีก่าแก่ทสุีดของเยอรมนี และเคยได้รบัความเสยีหายอย่างหนักจากการสงครามโลกครงัท ี  โดนระเบดิทาง

อากาศทงัหมด  ลูก เมอืงโคโลญเหลอืแต่ซากปรกัหกัพงั ในส่วนของเมอืงเก่าทงีดงามกไ็ดร้บัความเสยีหายอยา่งหนัก

และไดร้บัการบรูณะใหม่ และยงัเป็นสถานทที่องเทยีวเชงิประวตัศิาสตรท์มีชีอืเสยีงมาก 

 

นําท่านชม  เพอือุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารีมหาวิหารแห่งพลงั

ศรทัธาทสีร้างอย่างยงิใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ มคีวามสูงถึง .  เมตร เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลกิระดบั

อาสนวหิารในเมอืงโคโลญ สรา้งตงัแต่ปี ค.ศ.  แต่กว่าจะสําเรจ็กถ็งึปีค.ศ.  แมว้หิารจะไดร้บัความเสยีหายจาก

สงครามโลกครงัท ี  บางส่วน แต่กไ็ม่พงัทลายลงมา นอกจากนันมหาวหิารแห่งนียงัไดร้บัการขนึทะเบยีนมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ปี ค.ศ.  อกีดว้ย 
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จากนันนําท่านชม ซงึจะอยู่ใกลบ้รเิวณของวหิารทอียู่ใกล้กบัรมิแม่นําไรน์ เป็นย่าน

ทมีตีรอกซอยอาคารบ้านเรอืน รา้นอาหารมากมาย ใกล้กนัจะม ีทว่ีาการเมอืงโคโลญ (Cologne City Hall) เป็นทว่ีาการเมืองที

เก่าแก่ทสีุดในเยอรมนั และ โบสถเ์ซนตม์าร์ตนิครสิตจกัร (Great St. Martin Church) โบสถ์คาทอลกิแบบโรมนั ชม สะพานโฮเอนิ

ซอลเลริ์น (Hohenzollern Bridge) สะพานประจําเมอืงทคีู่กบัมหาวหิารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่นําไรน์ เป็นอกีหนึงสะพานที

นักท่องเทยีวนิยมมาคลอ้งกญุแจความรกัทนีี อสิระใหท้่านไดช้มบรรยากาศเมอืงตามอธัยาศยั 

(โรงแรมทนํีาเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบอืงต้นเท่านัน  ชอืโรงแรมทที่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 

วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนทพีกั ไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

วนัทีห้า Designer Outlet Roermond • หมู่บ้านกีธูรน์ • เมืองอมัสเตอรด์มั     

                     (เช้า/-/เยน็) 
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จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สู่  (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) แหล่งชอ้ปปิงทรีวมรา้นคา้แบรนด์

เนมชือดังมากมายกว่ า  70 ร้ าน เช่ น  CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS 

GIRBAUD, ETC. และสินค้าท้องถินของทีระลึกและอืนๆ 

ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บัค เป็นต้น นอกจากนียังมี

หา้งสรรพสนิคา้และซุปเปอร์มาร์เกต็ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น 

AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้

ท่านไดเ้ลอืกซอือย่างจุใจ 

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพือไม่เป็นการ

รบกวนเวลาช้อปปิงของท่าน 

จากนันนําท่านมุ่งหน้าสู่  (ใชเ้วลาประมาณ .  ชม.) เยยีมชมเมอืงทไีดร้บัฉายา

ว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด”์ เมอืงเลก็ๆทมีผีูค้นอาศยัอยู่ประมาณ 2,600 คน เป็นหมู่บา้นทปีราศจากถนนหมู่บา้นทเีตม็

ไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จงึทําใหป้ราศจากมลพษิผูค้นในหมู่บ้านจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลอง

ทมีคีวามยาวประมาณ .  กโิลเมตรอิสระให้ท่านเทยีวชมหมู่บ้านแห่งนี พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจกบับรรยากาศ

ของหมู่บา้น unseen แห่งเนเธอรแ์ลนด ์

 

จากนันนําท่านเดนิทางกลบัสู่  (ใชเ้วลาประมาณ .  ชม.) 
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(โรงแรมทนํีาเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบอืงต้นเท่านัน  ชอืโรงแรมทที่านพกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 

วนัก่อนเดนิทาง ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนทพีกั ไปพกัเมอืงใกล้เคยีงกรณีตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล) 

 

นําท่านเดนิทางสู่  (ใชเ้วลาประมาณ  ชม.) ตงัอยู่ใน เมอืงลซิเซ่ (Lisse) ดว้ยพนืที

กว่า  ไร่ เป็นสวนดอกไมส้ําคญัของเนเธอร์แลนด์ และเป็นส่วนหนึงในสวนดอกไมท้ใีหญ่ทสุีดในโลก ทนีีขนึชอืว่า

เป็นแหล่งเพาะปลูก ดอกทวิลปิทสีําคญัของเนเธอร์แลนด์ ภายในสวนมดีอกทวิลปิกว่า  สายพนัธุ์ รวมแล้วกว่า  

ล้านดอก รวมทงัดอกไม้ชนิดอนืๆ เช่น ดอกลลิล ีดอกแดฟโฟดลิ หรอืนาซสิซสั ดอกไฮยาซนิธ์ ดอกซากุระ และ ดอก

กล้วยไม ้อกีหลากหลายสายพนัธุ ์สวนทเีปิดใหเ้ขา้ชมเฉพาะฤดูใบไมผ้ล ิตงัแต่ปลายเดอืนมนีาคม-พฤษภาคมของทุกปี 

  

วนัทีหก สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บ้านกงัหนัลมซานสคนัส ์• หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดมั • สนามบินสคิปโฮลอมัสเตอรด์มั

         (เช้า/กลางวนั/-) 
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หมายเหตุ: สวนเคอเคนฮอฟจะเปิดให้บริการ ตงัแต่ วนัที  มีนาคม –  พฤษภาคม  

สวนเคอเคนฮอฟจะมีทงัหมด 7 โซน คือ 

 Wilhelmina โซนจดัแสดงดอกไมน้านาพนัธแ์ละศลิปะดอกไม ้สระนําและนําพุขนาดใหญ ่

 Juliana/ Tulpomania โซนจดัแสดงประวตัศิาสตรข์องดอกทวิลปิและการปลูกดอกทวิลปิ 

 Beatrix โซนดอกกล้วยไมห้ลากหลายสายพนัธุ ์

 Irene ลานนําพุขนาดเลก็ 

 Willem-Alexander โซนดอกทวิลปิ ดอกลลิล ีและพชืหลากหลายชนิด 

 Oranje Nassau โซนดอกไมท้ตีดัและนํามาโชว์ทุก ๆ สปัดาห ์และสตัวเ์ลยีงขนาดเลก็ 

 Mill โซนกงัหนัลมเก่าแก่ พนืททีปิีกนิกและล่องเรอื 
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จากนันนําท่านสู่ (ใชเ้วลาประมาณ 0 นาท)ี หมู่บา้นทมีกีารอนุรกัษ์กงัหนัลม

และบ้านเรอืนดงัเดมิของฮอลแลนด์ซงึปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์เปิดให้เข้าชมวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ทใีช้กงัหนัลม

กว่ารอ้ยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตงัแต่ศตวรรษท ี17-18 โดยทําหน้าทผีลตินํามนัจากดอกมสัตาร์ดกระดาษงานไม ้

 

 ภายในหมู่บ้านแห่งนียงัมียงัมีโรงงานสาธิตวิธีการทําชีส (Catharina Hoeve Cheese) และการทํารองเท้าไม้ 

(Clog) ทีเป็นสญัลกัษณ์อีกอย่างหนึงของเนเธอรแ์ลนดที์เป็นทีรู้จกัมาอย่างยาวนาน 

นําท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ . 0 ชม.) นําท่านสมัผสัวิถีชวีิตของเมอืง

ชาวประมงทเีรยีงรายไปด้วยอาคารบ้านเรอืนเก่าแก่ รวมไปถงึท่าเรอือนัแสนคกึคกัของเมอืง อกีทงัยงัเป็นเมอืงทยีงัคงอนุรกัษ์

อนุรกัษ์วฒันธรรมการแต่งกายแบบดงัเดมิของชาวดตัช์ไวท้เีมอืงนีอสิระใหท้่านไดช้มเมอืงและเลอืกซอืขอวงฝากของทรีะลึกได้

ตามอธัยาศยั 
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ไดเ้วลาอนัสมควร  เพอืใหท้่านได้

มเีวลาทําการคนืภาษ ี(Tax Refund) 

21.5  น. ออกเดนิทางกลบัสู่ โดยเทียวบินที EK150  (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

 

06.30 น. เดนิทางถงึ  (เพอืรอเปลยีนเครอืง) 

09.40 น. เดนิทางสู่   โดยสายการบินเอมิเรตต ์เทียวบินที EK372 

18.55 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทงันีขึนอยู่กบั

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่างๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานทีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมี

การปิดปรบัปรงุ หรืออาจทาํการจองไม่ได้เนืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนทาํการจอง หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่านี โดย

ทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคญั และขอขอสงวนสิทธิในการเปลียน

โปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีทีแน่นอนก่อนเดินทาง 

 

วนัทีเจด็ สนามบินนานาชาติดไูบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู 
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อตัราคา่บริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

วนัเดินทาง จาํนวน ผู้ใหญ ่
เดก็อายุตาํกว่า  ปี

พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน 

เดก็อายุตาํกว่า  

ปีพกักบัผู้ใหญ่  

ท่าน (ไม่มีเตียง) 

พกัเดียวเพิม 

20 – 26 เมษายน  26+1 85,999 85,999 84,999 12,000 

 เม.ย. –  พ.ค.  26+1 89,999 89,999 88,999 12,000 

รายละเอียดเพิมเติม ราคา 

ชนัธุรกจิ Business Class เพมิเงนิจากราคาเดมิ 

***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทกีอ่นทาํการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การนัตี  ท่านออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 

 

อตัราคา่บริการรวม 

 ตวัเครอืงบนิชนัประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง  

 ทพีกัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ -  ท่าน (กรณีทโีรงแรมไม่มหีอ้งพกัสําหรบั  ท่าน ลูกคา้จะต้องเพมิเงนิเป็นหอ้งพกัหอ้ง

เดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ (โหลดไดท้่านละ  ใบ) กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ต่อ  ใบ (ทงันี

หากสายการบนิมกีารแจง้เปลยีนแปลงในเรอืงของนําหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรอือนืใดทเีป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธใินการยดึตามการเปลยีนแปลงตามประกาศนันๆ) 

 ค่ารถโคช้นําเทยีวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ  ชวัโมงต่อวนั) 
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 ค่านําดมืบนรถวนัละ  ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยนืวซี่าเชงเกน้ สถานฑตูจะไม่คนืค่าวซ่ีาใหท้่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน ,  บาท 

 ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหน้าทวัร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัโควดิ-  วงเงนิคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล ,  USD 

 ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  

เงอืนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทไีดร้บัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจําตวัและปัญหาสุขภาพอนืๆของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนํีามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึก่อนวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บริการไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมอืงไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ภาษมีลูค่าเพมิ % และภาษีหกั ณ ทจี่าย  % 

**ทิปหวัหน้าทวัร ์ไมบ่งัคบั ขนึอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 

เงอืนไขการสาํรองทีนังและการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา ,  บาท ส่วนทเีหลอืชําระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า  

วนั มฉิะนันถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง  วนั) 
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กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิ

ก่อนการเดนิทาง  วนั จะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด  

 ยกเลกิน้อยกว่า  วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์ %จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจําทงัหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ 

 ยกเลกิน้อยกว่า  วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางต้องทาํก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจําใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล

,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธยิดึเงนิมดัจาํโดยไม่มเีงอืนไขใดๆทงัสนิ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน  วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธยิดึเงนิมดัจาํโดยไม่มเีงอืนไขใดๆทงัสนิ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัชาํระเตม็จาํนวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธเิกบ็เงนิค่าทวัร์ทงัหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทําการเลอืนการเดนิทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทงันที่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทไีม่สามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง  วนัทาํการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณ ี

กรณีวซ่ีาทที่านยนืไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึดงัต่อไปนี 

 ค่าธรรมเนียมการยนืวซี่าและค่าดําเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทงัสนิแมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการ

พจิารณา  

 ค่ามดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วนัยนืวซี่า ซงึตวัเป็นเอกสารทสีําคญัในการยนืวซี่า หากท่านไม่ผ่านการ

พจิารณา ตวัเครอืงบนิถ้าออกตวัมาแล้วจะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทที่านต้องถูกหกับางส่วน และส่วนทเีหลอื

จะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม ่ออกตวัท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจาํตวัตามจรงิเท่านัน  

 ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจําห้องใน 2 คนื

แรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทเีขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่าน

ทราบ และมเีอกสารชแีจงใหท้่านเขา้ใจ  
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 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยดึค่าใชจ้่ายทงัหมด 100%  

 ทางบรษิัทเรมิต้น และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื ต่างประเทศ และจะสํารอง

ตวัเครอืงบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิัท จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี เพราะ

เป็นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนัน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารอง

ยานพาหนะ 

เงอืนไขอืน ๆ  

 บรษิทัจะทาํการยนืวซี่าของท่านกต็่อเมอืในคณะมผีูส้าํรองทนัีงครบ 10 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทูต เนืองจาก

บรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทเีป็นกรุ๊ปในการยนืวซี่า อาท ิตวัเครอืงบนิ, หอ้งพกัทไีดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการ

เดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยนื วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทที่านเดินทางควิวซี่ากรุ๊ปในการยนืวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธใินการยนืวีซ่าเดยีว ซงึทาง ท่านจะต้อง

เดนิทางมายนืวซี่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิทั คอยดแูล และอํานวยความ

สะดวก 

 เอกสารต่างๆทใีชใ้นการยนืวซี่าท่องเทยีวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มใิช่บรษิัททวัร์เป็นผู้กําหนด ท่านทมีี

ความประสงคจ์ะยนืวซี่าท่องเทยีวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถ้วน ตามทสีถานทตูตอ้งการ เพราะจะมี

ผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บริษัททวัร์เป็นแต่เพยีงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยนืวีซ่าเท่านัน มไิด้เป็นผู้

พจิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนที

บรษิทัฯ กําหนดไว ้(  ท่านขนึไป) เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทั

ตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดนิทางจํานวน 10 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทมีผีู้เดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน ขอสงวนสทิธเิลอืนวนัเดนิทาง หรอื 

ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ  ท่าน ทางบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด

หลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยนืวซี่าและค่าใชจ่้ายทงัหมดทเีกดิขนึจรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อน

การเดนิทาง 
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 กรณีทที่านต้องออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทวัร์, ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าททีุกครงัก่อนทําการออกตวั 

เนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด 

ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบนิมีการปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรบัใน

เงอืนไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มนําเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศ

ใด ๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ทงัสนิ 

 เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทงัหมด ทางบรษิัทฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทัฯทไีด้ระบุไว้ใน

รายการทวัรท์งัหมด 

โรงแรมทีพกัและสถานทีท่องเทียว 

 สําหรบัหอ้งพกัแบบ  เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่  ท่าน บรษิทัฯขอแนะนําให้

ท่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ  หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี  เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหีอ้งพกั

แบบ  เตยีงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบเดยีวSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่

ตดิกนัหรอือยู่คนละชนั 

 โรงแรมในยุโรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่อ่ีางอาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน

การปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ เนืองจากอยู่ในภูมภิาคทมีอุีณหภูมตํิา จะมบีรกิารเครอืงปรบัอากาศเฉพาะใน

ฤดรูอ้นเท่านัน 

 บางสถานทใีนยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทแีน่นอนก่อนเดนิทาง 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บรษิทัฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
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 เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคญั 

 หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า  เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า  เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลยีนแปลงเทยีวบนิ เวลา

บนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืง 

หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต(ิซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุใน

รายการท่องเทยีว (ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมอื

,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบรษิทัฯได้ชําระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแล้วเป็น

การชาํระเหมาขาด 

 ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบตัิเหตุทเีกิดจากความประมาท

ของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณีทกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชาํรุดจากสายการบนิ 

 กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 

 ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทที่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลยีนชอื

ได ้

 เมอืท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบุไวข้า้งต้นนีแลว้ทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตี้องการนัตีมดัจํากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ทงัหมด 
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 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุกต็าม อาจทาํใหท้่านโดน

ปฏเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรททีาํใหใ้บหน้าเปลยีนไป ดงันัน ท่านตอ้งทาํพาสปอรต์เล่มใหม่

ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทไีม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์าท่านสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ 

 กรณี “หญงิตงัครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์

ทชีดัเจน สงินอียู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืค่าทวัร์และรบัผดิชอบใดๆทงัสนิ 

**กรุณากรอกขอ้มลูสําคญัสําหรบักรอกวซ่ีาอนิเดยีออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยค่ะ** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถอืวา่ ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทัฯทีได้ระบุในรายการทวัรท์งัหมด 
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