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06.30 น. พร้อมกันที่ สายการบินเอมิเรตต์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที่ยวบินที่ EK 375  (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

13.00 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง) 

14.45 น. ออกเดินทางสู่ โดยเที่ยวบินที่ EK149 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม  

                  (-/-

/-) 
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20.00 น. เดินทางถึงเดินทางถึง  (เวลาท้องถิ่น

ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

น าท่าน  ลัดเลี้ยวเข้าตามล าคลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพ

บ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอัน

สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์ • เมืองรอตเตอร์ดัม 

• บ้านทรงลูกบาศก์ • กรุงบรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • เมเนเก้นพีส                                     

                                                                                         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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น าท่านเข้าชม ที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัส

และเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือก

ซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดัง

มากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, 

TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, 

DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY 

HILFIGER จากนั้นน าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ 

 ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลก

ครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ตเคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่

จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ณ 

ห้างสรรพสินค้าใจกลางจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ตามอัธยาศัย 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองใหญ่

อันดับสองของเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ การ

ขนส่งโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มากมาย 

 

น าท่านชม  สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสวยงามสะดุด

ตา ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ที่บริเวณ Oude Haven ซึ่งเคยโดนระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี  ค.ศ. 

1940 สถาปนิก Piet Blom ผู้ออกแบบได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ให้กลายเป็นโครงการที่พัก
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อาศัยขนาด 40 ยูนิต ออกแบบให้แต่ละยูนิตเป็นตัวแทนของต้นไม้ และเม่ือมารวมกันทั้ง

โครงการก็เปรียบเสมือนป่ าทั้งผืน 

 

น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.) เมืองหลวงของ

ประเทศเบลเยียม เมืองเก่าแก่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม และ

วัฒนธรรมความหลากหลาย และยังเป็นสถานที่ตั้งศูนย์กลางการด าเนินงานของสหภาพยุโรป 

(EU) น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ใน

การจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เม่ือปี  ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจ าลอง 1.65 แสนล้านเท่า 
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น าท่านถ่ายรูปกับ  ซึ่งเป็น

ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่าง

น่ารัก เมเนเก้นพีสผู้สร้างประวัติศาสตร์และต านานพื้นเมือง

ของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น 

มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึง

ปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้ องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท า

รูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ 

 จุดเด่นของรูปปั้นเมเนเก้นพีส คือแต่ละวัน หนูน้อยคนนี้ก็จะแต่งตัวไม่เหมือนกัน บางทีเป็นชุด

ประจ าชาติของประเทศต่างๆ บางทีเป็นชุดเทศกาลนั้นๆ ต้องมาลุ้นกันวันที่เดินทางว่าจะได้รูปกับหนูน้อยในชุด

ไหนกัน !!!!!! 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เมืองท่าขนาด

ใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียม เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่า เว

วันที่สาม เมืองบรจูส ์• จัตุรัสมารก์ • จัตุรัสเบริก์ • โบสถพ์ระโลหติศกัดิ์ สทิธิ์  • เมืองเกนต์ • จัตุรัสกรองด์

ปลาสต ์                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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นิสแห่งยุโรปเหนือ (Venice of the North) เพราะเคยเป็นเมืองท่าและมีความส าคัญทางด้าน

ศิลปะ ยุคจิตรกรรมเนเธอร์แลนด์เฟื ่องฟูตอนต้น และได้รับการประกาศกับยูเนสโกให้เป็นมรดก

โลก ในปี  ค.ศ. 2000 

 

น าท่านชมเมืองย่านเมืองเก่า  เป็นพื้นที่เก่าเเก่ของใจกลางเมืองมี

อาคารเก่าเเก่อยู่รายล้อม มีทั้งวังเก่าของเมืองบรูจส์ รวมถึง  เป็น

ส่วนท่ีเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของใจกลางเมือง บริเวณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการ

ของเมืองในปัจจุบัน ชม  โบสถ์

โรมันคาทอลิก เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์ สิทธิ์ ของพระเยซู ซึ่งในทุกปี จะมีการแห่พระธาตุในวันที่

พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์และเป็น 1 ในสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจาก

ยูเนสโก 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองใหญ่ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่ในยุคกลางได้ชื่อว่าร่ ารวยและใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ เมืองที่มี

เอกลักษณ์ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ที่มีเอกลักษณ์ 

 

น าท่านชม  ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่น

ของเส้นขอบฟ้ า ที่ด้านล่างนั้นเป็น  ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 และ

ได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าท่านเดินเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE 
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KORENLEI ถนนเก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่

สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับ  (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) จากนั้น 

เข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง  ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าเป็น

จัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส 

นอกเหนือจากนั้นยังมีสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก แบรนด์เนม ขนม สินค้าแฮนเมด และ

อีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร
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(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) เป็นหนึ่ง

ในประเทศที่เล็กที่สุดในโลก น าท่านชม ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก และมหาวิหารน็อทร์ ดาม 

(The Old Quarter of Luxembourg City and Notre Dame Cathedral) ผ่านชมสะพาน

สมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม 

ประติมากรรมส าริดของแก

รนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลา

ว่าการเมือง พระราชวังที่

ป ร ะ ทั บ ข อง แ กรนด์ ดยุ ค 

อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไม

วันที่สี่ ลักเซมเบริก์ • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • ที่ว่าการเมืองโคโลญ • 

โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร • สะพานโฮเอินซอลเลิร์น       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เคิล และป้ อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขา

ดูสวยงามยิ่ง 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ (ใช้เวลาประมาณ 2.40 ชม.) เมืองส าคัญริม

แม่น้ าไรน์ เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี และเคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจาก

การสงครามโลกครั้งที่ 2 โดนระเบิดทางอากาศทั้งหมด 14 ลูก เมืองโคโลญเหลือแต่ซาก

ปรักหักพัง ในส่วนของเมืองเก่าท่ีงดงามก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักและได้รับการบูรณะใหม่ 

และยังเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก 

 

น าท่าชม  เพื่ออุทิศให้นักบุญปี เตอร์และพระแม่มารี

มหาวิหารแห่งพลังศรัทธาที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก มีความสูงถึง 

157.38 เมตร เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกระดับอาสนวิหารในเมืองโคโลญ สร้างต้ังแต่ปี  ค.ศ.1248 

แต่กว่าจะส าเร็จก็ถึงปี ค.ศ.1880 แม้วิหารจะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 

บางส่วน แต่ก็ไม่พังทลายลงมา นอกจากนั้นมหาวิหารแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก

จากองค์การยูเนสโก้ ปี  ค.ศ.1996 อีกดว้ย 
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จากนั้นน าท่านชม ซึ่งจะอยู่ใกล้บริเวณของวิหารที่อยู่ใกล้กับริม

แม่น้ าไรน์ เป็นย่านท่ีมีตรอกซอยอาคารบ้านเรือน ร้านอาหารมากมาย ใกล้กันจะมี ที่ว่าการเมืองโคโลญ 

(Cologne City Hall) เป็นท่ีว่าการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน และ โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร (Great 

St. Martin Church) โบสถ์คาทอลิกแบบโรมัน ชม สะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) สะพาน

ประจ าเมืองที่คู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่น้ าไรน์ เป็นอีกหนึ่งสะพานท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมาคล้อง

กญุแจความรักที่นี่ อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศเมืองตามอัธยาศัย 
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(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้ง

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) แหล่งช้

อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย

กว่า 70 ร้าน เช่น CELINE, KENZO, 

LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, 

FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินค้าท้องถิ่น

ของที่ระลึกและอื่นๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์

บัค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าและ

ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE 

ใหท้่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ 

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู่  (ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.) 

เยี่ยมชมเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 

วันที่หา้ Designer Outlet Roermond • หมู่บ้านกีธูร์น • เมืองอัมสเตอร์ดัม   

             (เช้า/-/เย็น) 
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2,600 คน เป็นหมู่บ้านท่ีปราศจากถนนหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงท าให้ปราศจาก

มลพิษผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาว

ประมาณ 7.5 กิโลเมตรอิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับ

บรรยากาศของหมู่บ้าน unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) 

(โรงแรมที่น าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น  ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้

พร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมือง

ใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

วันทีหก สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • สนามบินสคิป

โฮลอัมสเตอร์ดัม         (เช้า/กลางวนั/-) 
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น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 30 ชม.) ตั้งอยู่ใน เมือง

ลิซเซ่ (Lisse) ด้วยพ้ืนท่ีกว่า 200 ไร่ เป็นสวนดอกไม้ส าคัญของเนเธอร์แลนด์ และเป็นส่วนหนึ่ง

ในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูก ดอกทิวลิปที่ส าคัญของ

เนเธอร์แลนด์ ภายในสวนมีดอกทิวลิปกว่า 800 สายพันธุ์ รวมแล้วกว่า 7 ล้านดอก รวมทั้ง

ดอกไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกแดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ดอกไฮยาซินธ์ ดอกซากุระ และ 

ดอกกล้วยไม้ อีกหลากหลายสายพันธุ์ สวนที่เปิดให้เข้าชมเฉพาะฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่ปลายเดือน

มีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี  

  



BT-EUR87_EK 

 

หมายเหต:ุ สวนเคอเคนฮอฟจะเปิดใหบ้รกิาร ตั้งแต ่วันที ่23 มนีาคม – 14 พฤษภาคม 2023 

สวนเคอเคนฮอฟจะมีทั้งหมด 7 โซน คือ 

 Wilhelmina โซนจัดแสดงดอกไม้นานาพันธ์และศิลปะดอกไม้ สระน้ าและน้ าพุขนาดใหญ่ 

 Juliana/ Tulpomania โซนจัดแสดงประวัติศาสตร์ของดอกทิวลิปและการปลูกดอกทิวลิป 

 Beatrix โซนดอกกล้วยไม้หลากหลายสายพันธ์ุ 

 Irene ลานน้ าพุขนาดเล็ก 

 Willem-Alexander โซนดอกทิวลิป ดอกลิลลี ่และพืชหลากหลายชนิด 

 Oranje Nassau โซนดอกไม้ที่ตัดและน ามาโชว์ทุก ๆ สัปดาห์ และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก 

 Mill โซนกังหันลมเก่าแก่ พื้นที่ท่ีปิกนิกและล่องเรือ 
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จากนั้นน าท่านสู่ (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) 

หมู่บ้านท่ีมีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมา

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหน้าที่ผลิตน้ ามันจากดอกมัสตาร์ดกระดาษงานไม้ 

 

 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมียังมีโรงงานสาธิตวิธีการท าชีส (Catharina Hoeve 

Cheese) และการท ารองเทา้ไม้ (Clog) ที่เป็นสญัลักษณอ์กีอยา่งหนึง่ของเนเธอร์แลนด์ที่เป็นที่

รู้จักมาอย่างยาวนาน 
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น าท่านเดินทางสู่  (ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.) น า

ท่านสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึง

ท่าเรืออันแสนคึกคักของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกาย

แบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ไว้ที่เมืองนี้อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและเลือกซื้อขอวงฝากของที่ระลึกได้

ตามอัธยาศัย 

 

ได้เวลาอันสมควร 

 เพื่อใหท้่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Tax Refund) 
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21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ โดยเที่ยวบินที่ EK150  (บริการอาหารและเครื่องด่ืม

บนเครื่อง) 

 

06.30 น. เดินทางถึง  (เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง) 

09.40 น. เดินทางสู่   โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK372 

18.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรป

อาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์

มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 

 

 

 

 

วันทีเจ็ด สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
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อัตราคา่บรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ ่

เดก็อายตุ่ ากวา่ 

12 ปี พกักบัผู้ใหญ ่

1 ทา่น 

เดก็อายตุ่ ากวา่ 

12 ปี พกักบั

ผู้ใหญ ่2 ทา่น 

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

20 – 26 เมษายน 2566 26+1 85,999 85,999 84,999 12,000 

27 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 26+1 89,999 89,999 88,999 12,000 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 

***กรณุาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 

*** การนัต ี15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋ วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง  

 ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ลูกค้า

จะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
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 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋ าถือขึ้นเครื่อง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ าหนักกระเป๋ า การ

สะสมไมล์ หรืออื่นใดที่ เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยึดตามการ

เปล่ียนแปลงตามประกาศน้ันๆ) 

 ค่ารถโค้ชน าเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

 ค่าน้ าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คืนค่าวีซ่าใหท้่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

 ค่าไกด์ทอ้งถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

 ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋ วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก

รีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

**ทปิหวัหนา้ทวัร ์ไมบ่งัคบั ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อน

การเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณา

ช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด  

 ยกเลิกนอ้ยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 
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กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่ วย : 

 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ

ท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก

หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทุก

กรณี 

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามัดจ าตั๋ วเครื่องบิน หรือตั๋ วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งตั๋ วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่น

วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ วเครื่องบินถ้าออกตั๋ วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี
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ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่

ละสายการบิน) ถ้ายังไม ่ออกตั๋ วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋ วตามจริงเท่านั้น  

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้อง

โดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้อง

ยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหท้่านเข้าใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 100%  

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 

ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ของบริษัท ฉะน้ัน ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 บริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋ วเครื่องบิน, 

ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 

20 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าใหก้ับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง 
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และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่

เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าใหก้ับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก

การยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้

ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋ วภายใน เช่น (ตั๋ วเครื่องบิน, ตั๋ วรถทัวร์, ตั๋ วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก

ครั้งก่อนท าการออกตั๋ ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋ วภายในโดยไม่แจ้งให้

ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

โรงแรมที่พกัและสถานททีอ่งเทีย่ว 
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 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 

ท่าน บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะ

มี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าใหห้้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง

อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ า จะมีบริการ

เครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดิน

ทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า 

หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธ

การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋ วเครื่องบินเป็นตั๋ วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
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 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฏิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าใหใ้บหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าอินเดียออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** กอ่นตัดสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดนิทางอย่างถอ่งแท้แลว้จงึมัดจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบริษทัฯจะถอืว่า ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิัทฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ั้งหมด 
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