
 

 

รหัสทัวร FNT1903254 

ทัวรเยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด ยุโรปดอกไม 8 วัน 5 คืน (EK) 
แฟรงเฟรท   โคโลญจน   ลองเรือแมนํ้าไรน   บรัสเซล   บรูจส   อัมสเตอรดัม 

สวนเคอเคนฮอฟ   ปราสาทไฮเดลเบิรก   รูปปم�น MANNEKKENPIS 

หมูบานกังหันลม   สวนเคอเคนฮอฟ สวนดอกไมทิวลิป  
 

 



 

 

 
 แฟรงเฟรท - ไฮเดลเบิรก - โคโลจญ - ลองเรือแมน้ําไรน - บรูดจ - บรัสเซล  

อัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก - หมูบานกังหันลม(ซานสคาน) - หมูบานชาวประมง 
(โวเลนดัม)  โรงงานเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียง - หมูบานกีรธอรน 

 
 
วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ  
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ *.*.*. 
17.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภูม ิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน เอ

มิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตร
โดยสารที่น่ังกอนขึ้นเครื่อง 

20.35 น.  ออกเดินทางสู เมืองแฟรงเฟรท ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที ่ 
EK373/EK043  
 
 วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – แฟรงเฟรท 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ *.*.*. 
07.35 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบิน เมืองแฟรงเฟรท หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุกลากรเรียบรอยแลว.....
นําทานเดินทางสู เมืองไฮเดลแบรก หรือ ไฮเดลเบิรก 
(HEIDELBERG) ต้ังอยูในรัฐบาเดน-เวิรทเทมแบรก 
ทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศเยอรมัน ถอืเปนเมือง
ทีเ่กาแก เมืองทางประวัติศาสตรของไทยเมืองหน่ึง เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 ทรงประสูติ ณ เมืองน้ี และอัลเบิรต ไอสไตน เคย
มาเดินบนเสนทางนักปราชญของเมืองน้ีแลว และเปนเมืองมรดกโลก UNESCO 
เน่ืองจาก มีแหลงทองเที่ยวมากมาย และเปนเมืองที่ข้ึนช่ือในเรื่องของความสวยงาม 



 

 

ความสงา ความสงบรมร่ืน ที่น่ี มมีหาวิทยาลัยไฮเดลแบรกเปนมหาวิทยาลัยเกาแก
สุด… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทาน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิรก ซึ่งสรางอยูบนเชิวเขาเหนือแมน้ําเน็กคาร 

สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ ตัวปราสาทสรางดวยหินทราบสีแดง
ซึ่งมีอายุกวา 900 ป 
...แลวนําทานเดินทางกลับสู  เมืองแฟรงเฟรต ศูนยกลางเศรษฐกิจการเงิน การ
ธนาคาร ใหทานไดถายรูป บริเวณยานเมืองเกา อาคารโรเมอร, โบสถเซ็นตปอลด 
และอิสระกับการชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่สาม ลองเรือแมนํ้าไรน - โคโลญจน  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองบอบปารด เพ่ือ ลองเรือชความ

สวยงามของแมน้ําไรน สู เมืองเซนทกอร (ขอบอกระหวาง
การลองเรือสองฝم�งของแมน้ําไรนสวยมากๆ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู เมืองโคโลญจน ชมความสวยงามของ มหาวิหารแหงโคโลนญ ซึ่งอยู

บริเวณแมน้ําไรน ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก  

   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก  MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา  
 
 



 

 

วันที่สี ่ โคโลญจน - บรัสเซล 
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเย่ียม พักผอนสบายบนรถตลอดการ
เดินทาง….. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ชม จตุัรัสลาก็รอง ปาลาช (GRAND PLACE) จัตุรัสกลางเมืองท่ีงดงามมากแหงหน่ึง

ของยุโรปโดยเฉพาะดานที่เปนศาลากลางเปนศิลปะแบบโกธิคมรีูปปم�นตามจั่วตางๆ
สวยงามมาก รายรอบจัตุรัสน้ีจะมรีานขายดอกไม และรานขายของที่ระลึกประเภท
ตาง ๆ คุณภาพดีสําหรับนักทองเท่ียว  ชมรูปปم�น MANNEKKENPIS เปนรูปปم�น
เด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หนาตานารักนาเอ็นดู กําลังปสสาวะ (ซึ่งเปน
น้ําพุ) 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู อโตเมี่ยม สัญลักษณของงานเอกซโปร ทีป่จจุบันใชเปน
อาคารพิพิธภัณฑท่ีมีดานบนเปนหองจัดเล้ียงและรานอาหาร 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก  MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่หา          บรูจส - บรัสเซล (เบลเย่ียม) 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเกนท (GENT) เปนเมืองที่ใหญท่ีสุดและเปนเมืองหลวงของ
จังหวัดฟลานเดอรตะวนัออกในบริเวณเฟลมมิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเร่ิม
จากการตั้งถิ่นฐานท่ีปากแมน้ําสเกลตและแมน้ําลูส ในยุคกลางเกนตเปนเมืองท่ีใหญ



 

 

ที่สุดและมั่งค่ังที่สุดในตอนเหนือของยุโรป ในปจจุบันเปนเมืองทาและเปนที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยเกนต… 
นําทาน ชมศาลาวาการเมือง และอาคารตาสงๆ ที่สรางเรียบริมคลอง ซึ่งเปนวิถชีีวติ
ของชาวเมืองเกนท 

  นําทานออกเดินทางสู เมืองบรูจส (BRUGGE หรือ BRUGES) เปนเมืองที่ใหญที่สุด
ของ West Flanders ซึ่งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียม ซึ่งไดช่ือ
วาเปนเมืองประวัติศาสตรยุคกลางที่มีความจริญรุงเรืองมาจนถึงปจจุบันน้ี  อาคาร
บานเรือนสวนใหญลวนถูกสรางขึ้นในแบบโกธิคยุคดั้งเดิม ซึ่งปจจุบันเมืองบรูจสได
กลายเปนเมืองหลวงทางการพาณิชยและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของยุโรป นอกจากนี้
แลวบรูจสยังมีความโดดเดนในดานของผังเมือง ที่ทางตอนเหนือของเมืองมีลําน้ําที่ใช
ในการคมนาคมรอบ ๆ ได  ทํ าใหบรูช เป นที่ รู จักกันในชื่อ  “เวนิสแห งยุ โรป
เหนือ” น่ันเอง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ชมป�อมปราการ (TOWN HALL) และหอประชุมสงฆ (CLOTH HALL) ซึ่ง

มาระฆังสูงถึง 300 ฟุต ..ชมโบสถพระโลหิตศักด์ิ (BASILICA OF THE HOLY 
BLOOD)  เปนสถานที่มีการแหพระธาตุในวันพี่พระเยซูขึ้นสูสวรรค ..บรูจจไดรับ
สมญานามวา เวนิชแหงภาคเหรือ (VENICE OF THE NORTH) นําทาน ลองเรือชม
บรรยากาศเมืองบรูจส สองริมฝم�งน้ํารายลอมไปดวยอาคารบานเรือนที่มีความสวยงาม
ในแบบฉบบัของเมืองเกา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ซึ่งมีประวัตคิวามเปนมาที่ยาวนาน  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก  VELOTEL BRUGGE HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่หก           บรูจส - อัมสเตอรดัม 
เชา     รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม เนเธอรแลนด หรือประเทศที่แผนดินตํ่า ซึง่พื้นดิน

ต่ํากวาระดับน้ําทะเล และสรางเมืองโดยการทาํเขื่อนกั้นน้ําต้ังแตสมัยโบราณ กรงุ
อัมสเตอรดัม เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ซึ่งอัมสเตอรดัม จะมีเกาะเล็กเกาะนอย



 

 

กวา 70 เกาะ เกาะเหลาน้ีแบงแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวท้ังส้ินถึง 80 
กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหวางคลองมากกวา 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกใน
ปจจุบันวา เวนิสแหงทะเลเหนือ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ลองเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร

ดัม ที่ทานจะไดสัมผัสกลิ่นอายและความเปนอยูอยาง
ใกลชิด  ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมหมูบาน
กังหันลม (ซานสคาน) ทานจะไดถายรูปอันสวยงามของ
เหลาบันดา กังหันลม  

จากน้ันเดินทางตอสู เมืองโวเลนดัม ทานจะได
สัมผัสจริงๆ กับ พื้นที่ที่ต่ํากวาน้ําทะเล ใหทานได
ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก  
นําทานเดินทางกลับสู เมืองอัมสเตอรดัม .. บริเวณ

ยานดัมสแควร ถายรปูกับพระราชวังเกา และอนุสาวรียทหารหาญ 
ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย *.*.*.  
ที่พัก  MERCURE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่เจ็ด  อัมสเตอรดัม - สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงเทพฯ 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานจากน้ันเดินทางตอสู เมือง
กีรยธอรน เมืองที่สวยงามมากๆ 
เปนหมูบานเล็กๆ ที่ใชการสัญจรไป
มาโดยการใชเรือ ที่เรียกกลาวขาน
กันวา หมูบานไรถนน   
นําทาน เขาชมสวนเคอเคนฮอฟ (สวนดอกไมทิวลิป) เริ่มจดังานตั้งแตวันที่ 21 
March–10 May 2020 หน่ึงปจะจดัหนึ่งครั้ง….แลวนําทานเดินทางสู สนามบิน เพ่ือ
เดินทางกลับสู ประเทศไทย 



 

 

22.00 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที ่ EK150/EK372 
แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ดูไบ 

วันที่แปด  สุวรรณภูมิ 
18.40 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

************************************** 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 
อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ  

ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

17-24 มี.ค. / 20-27 มี.ค. 
25 มี.ค. – 1 เม.ย. 42,900.- 8,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของ
ภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ คาย่ืนวีซา ** 

หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมเีคร่ืองปรบัอากาศ 



 

 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวัน
เขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยาย
เมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรอื กอนเดินทางกับทางบรษิัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได (กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 



 

 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรอืศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา  
5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมรีอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรอือัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 



 

 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาอาหารท่ีไมไดระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
7. คาบริการพิเศษตางๆ 
8. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
9. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
10. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใด

ไมสามารถมาตามกําหนดได กรณี 
ถามีคาใชจายเกดิขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 



 

 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก 
เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บ

คาบรกิารทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วนั กอนวนัเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบรกิารยื่นวี
ซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณี
ที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบรษิัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี
ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณี
ออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  

 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง



 

 

ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วนักอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของ
บริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนั่งตองมคุีณสมบติัตรง
ตามที่สายการบินกําหนด  

เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา 
เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพ
และรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหามของเจาหนาที่ ไม

วาเหตุผลใดๆตามทาง 



 

 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เนื่องจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่น
คํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 



 

 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูใน 

ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขอ
อภัยมา ณ ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถอืวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร
ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ

ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  



 

 

ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดนิทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 



 

 

บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 
 


